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الأولا!ل

ديمةالةآلصبريةاوااداه!الاخات

ألامبة:أ!ات-ا

التاث35باالمعروفةالكبيرةبةا!ةا،صرة!لكال؟مبربةاالغةتته!

صلملةفىالراردةالفوب؟امخ!دنتألىا!غات!فما،صرةوهذه.،الصامية

وحدود.3(ا!31أ،ياتالعاسرالاعحاحال!وين)-هرصام:اءأالاب

21داموالةراتدجلةن!رىووا.هاالى-قضا،البعرص؟لثرب"ذ.

الاإمرهر؟وخ.الغربفىأءنربى)ثاطكاهءقاأومعنبا-!بالوهق.(نهربئ

أ!روة!هقاصاءالىرالفزواتالهجراتطربقعناالناتعذها؟ث!رت

اطديمثالعصرفى،اداهيةاللنات،اهظراصنحدمهنأولوقد؟ن.وأوربا

الثأهق.القرنإداثفىلايقدشالالماقدالمهوا!ناتهذ.جمرعهَالللإشارة

Iاعا،فىضلوت!رالالمافىوالطئمءخر VA.المأعْذيهفىجردوهقوباوغم

(02-01:51بئألكو)صفرفىوارفىلمانجاءلانال!خعانيبنوذدال!ميةهذ.عا!

-لإشأنهالا.،نببنألكنعاغا.يموديةيةنصر5لاغباراتوذط!،آصامقابأءهم

اللناتببنمقوتم!ب،تاهاطهيةلنةص!نمانلغةانفىثكاىهناك

،كنمانلفة35إيةالعبراللغةعل،القديمالمهد"فى-طاقأض!وكي.!اية

.(91:18اثعيا)

ا،شورةهثلالاصشمال!قا!غويةا؟سرةهذهلغاتمهظماندزتومد

عنةإب7بهخرحثأمازالبعضهاولكن،والاراميةهـه!:مافيةوابابله
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يرصخدلموبه!ا،أنعبرية"معا!ئهاجافىأهله"دإءت!او،4واطإثرد-"5مثل

!قرىبعفرفىالآن-تماقست!دمأقا؟الرالا!جةش،دوكأ،فيئاطارن

.،عابدينز&5و8ئيحهمعد5و،بخمة"ديةاملو

النوالنال:ءإجموعاتإلىالاب،ا!ناتقيماللغاتملاهإينالثاخومق

ا،كدية:أووأبابليةالَاسورية:الرقئ+الاب(1)

4بالسمها(أ،حمرأوامصرءلىءنمورةأكاباتنةوترمءقعبارةورم

.لاد)اقياثال!نأا،لفءقالناقالرخالقشاريمة-مم11

اسنانأثار7ثل،الاههيةمقعايةدرجةذاتنقوثاالمغةبمذ.وقدكتإت

قهلأنانيةاأ!لفبدافيفى)-سرابىوان!نؤ،(أنألعةا،لنهنمايةفى)

جباميثىوطحعة،(مةق.0014)العمارنةقلورسافل،(الميلاد

النةهذ.كالتومتد.الةاليةالفيمةذاتا.لوثاذقق5وغيرها(م.ق.0015)

،الملادتجلا،رلىا؟لفبدايةوفىلد-توالجارةالديبلوماصعةلنة!ا-فىْ.

ا،رأمية.اللنةعلهالنرلأبإرورويدأالاستعمالق5وتف-دأتحمما

الغريهْ:ك!مالةا-اقيا)ب(

الى:ومته:الأراء:ة-ا

!!يينالىتم!ا+ث،نيةبايلسا،نةو-صم:ة.-ض11اهةالآر(1)

بصاقاالقديمد3الهؤ؟راءوكذإث.اليعةو)يئوال!جةيةالنماورالهجة:ها

مة.لمندواإله؟االنلودبما
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)ص*-إضالَظ-.ب!أمخإتق4،9الهدظ!أ،رأيةاأو-يةْالةرههلارااإب(

وزكرباويرنانوبوئيلوملا،ىشرأعفرهقواعحاصات،دانيالسنهرمق

والهاعةالاثادولفدوايوبالاثالهقوعدد؟يرأثالثوأضياوجى

ئن.ا!ااأو-فا

لاصفارثلرز5بئبونانانوقىجمةفوراةقىجمة!:بتأبفأاللفهبمن!و

في.ألمدراويىكاثالأوراالتنود.ءط.اجزوا،.ظ!ا،ا

قىجعفقوشفىالغةب!ت.المكخربةا،ولىالوئانوق5ال!تتموقد

البرنرقفىالإلتثارفىاللغةهذ.بدأتوتد.مق.ألاسعأوفامقأقرنالى

،هناكصاندةشا؟اضىلغاتعدةحدوداةخحمتانالىالمتو!الابرض

اله!لبامأفى.يةالهبرالنةهاكذلكحدوالى،!ابليةا،سورثةالمغةببنهاومق

ثدالاراقيالنةانهواباصنينبضبينالئاخوالرأى.تنهريعهوبعدأل!افى

اتممافا-ونفهتدالعبربةالمنةوأنالننرةهن!فىمة!رالغةم!نورئتمد

هالدرقورجمالال!تفةفةفىظاتالهبرثوانالثجابهاهيرألشة5لى

نفرببمأ،صنةألفالمدةوالنجارةللدببلوماسبةكلفةا،رابةالة-اض!مملتدقد

ألاجالترذفىالإصلامدتولو!تاايلادتبل!أجالترنمق2اتهار

آ6رادولةاحنلوابئالا7:ورملوكان.العري!ةاللغةعلهاحلت-صهIالملادى

لفةمبلواقدايلادقبا!خألاالةرنفىالاضوريةالامبراطوريةالىوكرها

الةرسملركفترةفىضاعةبصفةأالغةهذ.انثرتوقد.المهزومفمب

2،،-أ.قه..هلأ005-003)
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هر،صروفمو؟،الفارم!يةالمطكهفىأليا.ىإ،طوب؟نومد

اتكدأماخاروافقدولاا!.مانياوأالممتومةاكموبلغاتجمقالاقرأفى

كلبأدلوفىالديبلوماسبةع!آ!مفىالفترةتلكفىالغربية2صيافىال!اثدةأالفة

عدةل!انعلا،نحتى-بئ)الغةهذ.ومازلت.ارقي3وثانةوفىألى-ال

حدودءلهع!افةفاطقوفى،كردصتانفىواليموداديحيينالعريانمقلى"ف2

عابد!!.وطرروحمهديقبخمةقىىفىوضاعةياوسرروالعراقوقىبهأ)برأن

ال!نمافى:الفرعاواوطدا)ص(ال!امبة

منعنقثىهراللغةبغ.أيديناالوصلقش(هم:+اؤأةااللغة(1)

حروبهشفبهمج!والذى6الميلادتجلالاسعالقرنالىبر-خا،ى5ؤأبملا

ا،ءحاحواردـفىهوماهععامبثكلكلشأبهالهربومكة.اصا:!م!مع

مج!ن!و..النايلمنالكئيرفىتخلفكانتوانالوكا-ةرمنئاك

.،للابدلمرائلو؟دح!*:اسرائلى!كلأدظيمالتعار.ءناكقثىهلافى

ميععفيهاأصزاصرائيفداخرىحربالىافيأتيالوجمة!ذهول!ق

المهروفالثرقيلللنيفيية!ه:ألموءذةالهالظريم!!و،قتأ:افة!ارأ

نجه.البالى

عاي!اظاقوا،ى،فينيتيافىبماتد"وأثىأففة:"؟:نيغبإط!)2(

حدشت،-"كرتثهبيقيةاخعمر.اقىوكذلك،8يدون"ا-مموراة

اطايةةتو)ىد،لةكهريةتمهوiنجريتعاصمال7فى(وتوابمهامرطاجة)

"ممظن!8"اصمافسممأءلوأطلقواالنهماْيبنالى"فييماغيونافنىوقد

لنرنالىاالم!ةبمذهالم!ةوبةأفديمةالكناباتوقىجع.اوومافىالمصرصق
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يعصينْفىأ.ألنةءلىحمةاللنةطاسةوق-دم.ق.عرالرابمأوعئعرأبانط

فىأى،أوجسبفيرعهدوفى،.الج!دأبددةمدةرون)ثحد:ت-كرت

وشعمثه+-يئا!نةزالتماتحثكا،ايلادىاطامىالةرن

(r)وقئ-في،قديمالهيد"واللنةلهذ.ا؟صا+ىالممدر؟الهبريةالنة

لانة-؟نتأفههقوباوكم.نقرببأم،.قعثرالنالثالقرنإلىالفديمةوفانقها

وضاص،الاصثهمالعقنبوقفلملدهوهـقإكاوفراتازدهاوراتية!نفي

البدبة،الكلماتلاف2رخكوتد.الذبيةالكآباتخلالىو!قأمابدافى

الب!وداسنعملهالاقالمخلفةاللناتال،اللنويةوالإسارأتالمببرأتولا-؟

الامروهو،ينوو"لاديلإديمطضأصةحم"و،نيهاأ،مواأقاأأبلدانثقفى

.ابا-ألي!ودآموتد.اللناثهذ.ثل!بححأيهودباطابهأا!فىالذى

هععثرالناسعأيرننهايةهقاكبارأيوميةجاةلغةوجهلهاالعبريةالمغة

.اءسا!ثكولةا،نلرحميةاللغةاصصحتوفد))!كبمْيهةا"بةبدا

يلسنرىالكنعاقالادبءقكزشعبارةهط:ا،وجاربذباللنة)4(

الثصرةرأسفى9391-9291ا،موام!سلالععهالبهفتجالدين

!تبومد.ةبرصحمزيرةموا-2ةفىعوريافىبةاللاشاطى.ىلىأئهرة()تل

الرتفعلاماتملىاثةلخاعىطابعذوممارىبخ!)دكنعاقالادبه!!

هذاويئبه.(الفديمادادبرية)المقرأئةيةننألهمنكبرأحدالىو-ركات

فاجةمقأيضأماحدوالى"الا-لوبناصيةومق،اللضويةالناجةمقا،دب

ينةمدنتقد؟و.يمفداديلفىلوارد-اييماالدمارثAlهق.حزاأ،المضهون

فاقهالبئغنيةيبدهـ،-شما،ألاَن-بهاعلالثمرة!ا%تقعأ،ى،اوجاريت
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والديانةالعبريةإطفارةتأفىت*وقد5م.ق.إلثاقالالفهننالأقف!نهفى

هائلا.تأثرأالمنفرتةالهقاربهذههقالم!دفىهازأنااللنين؟تاأ"برية

الجنوتة:ألابة)د(

هالى:وتقم.ومفات"البرداللغة)1(

النةشذلد!افةبهذهوبةالم!الوثائقأقم:يك،ايةالعربية(1)

عامالىيرجعوالذقالربعكهرابئمارا!كيىفقثىباسما!كلروف

اللنةهذ.بدأت،؟صلاماننماراتمحالملاىالماخالفرنوفىم.ؤ.328

كاالىرعلتأدْالىوانتعرتالاوض!أف!رقفىالآراميةأالمغةءاطلمولفى

وكباللنةب!ذهغىبإقيوتدأ.أسباياوكذلكبقعااقروكالاسياصا.أ؟

والرلبة.والأوديةوالحيانبةأصفوية:لهجانهاوهق.ادممربم؟دالةبها

والهيرقي-والمصبةابىأيةاللهجاتر.عم:ابخود-رببة"5)ب(

.(هـموتءنح!إلىك:-)!ةهـفىئوانيةعطاةو)1

احد.ث.قاللغةهذ.وتتبر:وصفاخها(اخثية)::بخالا؟الغة)2(

الرابمالقونالىقىجعاللفةبمذ.!هالىالنهوصوأ!م.ألايةاللفات

اب-!هقالدبنا،نيرليةالمطكةاتفنتهـابعالرأالفرنمةبداوفى.لادى41

هذ.منظورتوقد.4؟!يةاهغةالىالمفدسال!ابقى-مو-د،لهاثنا3

-قا41؟ثةفىإمعخدمة1الختلنةاجا!ألاوكذلدً،ا،مهرث-بئا،داللغة،اللغة

.)11وءيرهانيةوالتعبراأقي-ريهثا!ا،ن
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،عبرى"الاصبمأكل-2

به؟الماقصودو5وها،عبرى5الا3اعمعلهرما

-ايعسع.فىقدأنهعتفيدالعمارنه-لرصأئلهقلعلناوسعلسعإقللعوعهاتهعن

(م.قعشرابموالىعرالخامسالةرن)الفزة"نهخلالرنعانأرضفى

رروة.الخارجقالاعدا.مقجماتوا.والفزواتالداخبةوأقطاحنات4الآوةث

لفرعزن،مصرملودُءقالمةوليينطاثلالرطأ!بإرساكأمأنأرضىأصاءقام

4اقاتمقرتونو!ا!أخناعإلىأحمهغيراك،الراجاهتخبنهو)4لثأناأتخب

ه!هـءشكي!بأنا،عيأ.يطفبثلالرساء!وفى.ارنهالمها!اروجمةهق

هـ!خاع!هإ!فهاثيمواولد.اخارجأوالدأخلفىسوا.الاعدا.عقك!يد!م

.الناثيإرت!بوكلةوماللادءلت!يرولاكأ؟نتبيروالحاثبكا

6،اطاببو5هزلا.همفا

أك!،عوفربم،لكلمة!سر.نمأ4الئ!بهذ.مقمجعلأتامجاولهمقهتاك

أفوراةفىواردة!ح!بما)،باهرحلاتوننكاعيا!.الاشاب)خوفيأوالهابرين

مهسوأرضيينوالم"مورسالحثوأرضصارانيقطرعق،كعانهالىبابلهق

بهضوقى،نةالدمارتلرسانلفىالمذعورة،ا!ابر."رخةتناعيمافى4تف

اتمملحابالذمبةإ!اَوأ،م.قالناقلآافا)ق-خقىلىالا!هـى-القدالةوش

،(23:8تك)،عنايمبقوفئغريبافا"يةوالمدية5والإجما،يةالإفتحاث

ق"كل(نبالايخربر؟-دوا.،يننيبراأيه5و،يروالخا"بينسبهرجهء:إك

4-بدافىكأصة)كارالا--داث-هـحعلظ!رواقدءإيرواس!ا+و،ي!نبراله،

د-لاالنزةذه5وبمدء1،لفهذ،ت!اث-فىآذكره!قواْأ.قالماتالالف
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أصغث.يرعبببيعتعها!لملذىا،ءبرى"الا-مفلربإ!ما،بير:لأ!ناذكر

نا.ه(الاتفى+اءهـا؟تا+

يكنولمينر)الهاصلاصانهفىلرأءضارمأأخناكلون؟ننة!تر:وخما

المبريونالاباهاتجمالنرةهـذ.وق.لاعيا.كنعانالحون؟دأنب!نبم

دبهمتاءواإومء،هذاوتو،يخام!ملصبوأو،وهرضاطولاوذ!عوهايلرد

.،(لجنوبا)+غب)!ابأأل!وبأا5ذ،افر؟وسا؟!طلكراز!رء

ا،صواتعلم-واء؟مه!قي،ق،لهبرجمين،31الى،خا!ر!"الاعمرتطرر

ي!وناننحنهأ!أنيمكقو."ناع!لى-لضقيخايةالهبرفىوناك،"هبرث

الهبرإينلدىمشخبأبكنلم،بئالعا8او،ئالخاالجا5وهوالأسمهذامدلول

م2تت،تالبلا*ص!نمقبأعتار.ح!انض!مالىالنظرفىبداوأادين

أنا!5الا3هـذا-ف!ر؟نبدأواذ)دءلأوبنا5،أرئابعدهبممقولنلمم،

.ءبرأى!(2:.728يم!ثح)،اباؤهمآاقاأفهرجمر"ار8عابرةى5"ومدوله

:41ند)لابرابمبألن!عبة،أ!رى"وكيعة.النراتكرعبرأو،ا،رثنكر

1Y)،(الحدوفىأوأنهر)،بر5اف!5ممه!.بزبئالعبأيرجمةفىقىبمت.

)صرائعل"هوءبرىيخاالنرق-3

،عبرى،،ءطمةالمقرا5!رفينوصحد-اصراثإ!كانوا"نرانالواتحمق

وبينلنهماما.ا،خرىبالث!عوبعلاقهم!كألفىوهو8عدوداطارفى

م!ررركانتألنىالةممعةوس،،إصر)نيق5ذمبْنمصلواففدكاةواأنفع!م-

فيإسرأبثو؟نفقدا،خرىفمربذعرفىاأم0(32:92نكأعرهم

لم"لفبةبايبأش،دث:-با+ئلاصرأ،31وكان،،برنعبر،!تيروة
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حاب5و(93:71تك)ماربوطجة!ورنف2فا،يثأءر-الا"سفييماوكان

5ْ-عون.إدءو-كأأقو-صما.(41:12تكا*:ازين،)ألىرتازتارثا"ساجمر

.و؟ن،اصراتابا14و5مقفرءون-يحرفلم،أءثلىإسرربباسمء!ئحدث

.ثا)1(أه3أبا،؟ت-")هرينالبر،ربيفدأنهلهيوصص!أنهالىحاجةفىمو-كا

نأهذاومهق.،برى5أنا،:اصيهن!ةأفىأ،جانبالملاحين.قرلةنان؟وا)يخأ

وصون،مديان:مثلأءرىثءوإ!ثملوكانتأقدمكانت،ءبرى40أكصب

اتدجم!،االهبرى،-ا!ا-ءقمجتنونفىاباصرنجواو.يرهموخرادرم،وءؤاب

نجدأنكن؟و.يانوا!*والث!عوب-اريخ!قى!دتدأباقأطر،ةقىرآمثقرارقد

اءم""ب)أ"رال!:بءلماعوإثالمقث-5!ذ.أيامعافىشاخهو!تإءذ)ءقنةقر

يي،رسر،.و،إينمهس،مأنفبينوبر:.2!د!كئو+يةالهت،

.م5ءيرو"اة!ا!5َو

وهـقس:هانلغةتجوا،"!إ-تائيلىنركأضلماطتاقت!خهذانرءوءلا

تطر(ى5و-دولاحية4الهبر"الات؟نتفتلالما.ءلهاالفيةهده)ضا:قاوشق

4ةوبوبأءقيخاص3إاتخص-عهاضرثرةهنأدُمخقلم،ؤ-ودهايتمدد

سافىاستنردشها)اتا!غةا،قب4)دممتاورتاكحدثفىاستخدهوألقد.%اصة

ثافيدثوائانهوالعهر؟!!ينؤا11:ءصل،كنمانأرعىقى،-ال!بر،النهوب

د؟تلز!.4ؤ!مه!فةلها-ممنولمج!را؟ةةدنمةاللغة"ت.إَقْوهصد.وءيرحمم

فىبهاشرد:واا)ضاائضأى،،لا؟ردثةاللغة،أو،كنحاندص،قىْ!لر،م

،عةمان)اخةت!أءدنس-مه!أر!شثح!سنأ:وماذ)\ثسا05ءوداهـل!

ئقات8،(36:31تاهث)1،دى5ير/أباتأيمير!وب.دىزأ:،،(91081فيا)1
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ودىايختاولافطَمناهمه-ثلانناإ*رأءىْإإعبدأث!ملرفياعسأ!"وةتوثالياقيم

وايموْلم5:وكذا،!،(18:26فىاث:اإلاثث)ا11-ورءا!!ائذبا)فصامعفى

.3(،13:2ذ!ءا)،ا)إودىبالاصانالتَلم:ون-

-ىانمونلمناومدلر،ءبرى"صهالة

الاصحاشخاتأكزفإنولذلك،العدمرا)3فى،اميةاللغة"اسميردلم

إ!طلاح!وال!بريةللغةبةبالفىامبثكلالرباقالادتوفى)كيودفئثؤعأ

لاح!صضوأ.،المقدسةبات)احشالغة5اى،ةوديش(هاعاالاث؟،إقدسة)ة؟"ا)!

ىأ،قبدحابيتايثات5أو،تودثالثان5و5الآ*رأءيةإ6.ب-إلهذةا!اتا1

نأ!دو5أسا-أالا-مذا5ا-خخدأمءناالنرضوةرركان.(المؤدْستلغةا

لدأتفىفىلاشثاربدأتافيا4لاراباييناف!جةوالمقدسةباتلغةْو!تَاكنالنهارق

لنسبةبا4يكبهذها!تخدامفىبدناواا،ءقبمرورو.اليهودب!تةلمطينوخارج

الهصورادبوفى.إغأاوالمب!ادةاديئشئونوصافىوالبركات،الملواتللنة

،،-يةاله5اس!،،مثوية)بىءلأالنةطلق،وايامنامةخابصنةو!الوسط

لاْدةرلظتأ.الاصتهإلفىباقعأهازال،المقدسةالغة"إصطلاحأنءتبالرنم

وية،الدْا،كراضفىزصتخدمأصبتث-ايامنافىأنأضتقدا!نةهذه

ية،الهبرالمغة،اصمأصبح%هـيمذا،!شألهاناصبأصبحأ،يةبرإله،اصمإن

.)ايوءىالحديثلةبأوا،دبللغةلنسبة107-الأت*،ا!افىالنأخا،-مو5
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&أههألؤحل

ال!بريةأالنةياتبدإ

ولعث:ورجم!فمبأ؟راكاا؟عل-ا

ألادبهؤ.!بمىرأثعبالبرمةا!غةررأمةلرأصةالاصا-المحد؟ان

نمكاىا!ربةباولانقننبناللراتوءنه.(العهـالفديمأدب)للنراق

"ظضاهأدفيأهـفىنوراةفىرار،هوعابرح!يا،يضرةفىالنزأتا!ثنا!ا

الترقضلاث،آ4لاف2أربتألىءهنذخرجفدنارحفإن،(!ةديم"حمر)

بأفارما،منهورةهدبنةوص"دكا:أثأرره!0.أقفابة؟لف'ت5الأرا!

لدىمحهومدأسطحب،أفهربئ2راق،!سارأنمنبماالى؟مابا!لاحنوب

فىماتالذىهارانفير!لاهـأأو!ن!زوتوصار.!نه1Cأهـخروجه

.سمانأرفىالىالذهاب"مدأبةقمارحهدفوقد!ت(.مكلداذِ!)،اور

موت.وبمدهناكالمقامله،طابحارأنفىاضقر!بحمايغلملاسبابولكن

هوترج؟(ابرأهبم)8أفىأهام5ا،jنلكبعد4أسنة!الذى،أبراآآ-نارح

بباخوكان،الىكةمان16متد"أنجهابقولرروزوجنهرةطخاوب-!بأعى

انتا).يى،سب،صاران.قابرأمخروجوكانأ.،م!وبخ!طالهمرمق

الاولالنجربةأنها-ادحياتهفىشاقةوقربةهامحدث،(ل!،صرة)دبربة

بادهمماالنهربئأراملةدكانت.ةحمماو!صدب!أعيأىالهصرةالتحاهـبينصت

أنءنقبمانفإنهكذ)د.ايهوإية)5(،و؟طنهكأيرتهناكقىكدر

حارانفىاقامعهفإنهثاومق.؟يرةشءا!مجصثوأنوا-عة.:،مكدسب

س!،!قأبمائعةابمذة)-ا-ت.قكفاةومثاك،ءظلامقردحاتد؟-!مرت

.،61(الآرااالغة،إنةابهذ.نهئ:،بهث51-يماولا،)بلاد
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-وأ.بهئهها"ق)كبقريبهالهـاقيَاالغاتْفت5َة)إطداكأترةأ":.ل?وت،

فاككادْفمْدذلاقمقاهـءم،با.المةوىاليئاه-!ثءقأوالنث!أث-يثفىق

ثدةساإتكاأص!االغةوبرمن،براممِالنة،.الاراهيئلغةاإ؟نءا-دإقي!-قفاس

7طالاتايةاأمس،يبد%!--،-ابراهيملغة،نتلفد.كأءانأرضقنذاثأ

أرما-فر،نيوأحدةوأيةوءزرأابداياصفرفىالإمحاحاتا.إمضب!اكا-تجه

ابراهيمأحضفىوقد.والمدواضيمالط:دءق،راثاالأجزا.وا،(ة!::إ-.أ

..صْهكماأزصْى-إلىم!م!4ا!غه5هدْإلهها!أهو

..:،--أ)مبرخ--.للضءلْى7ماالكث.داثب

الفاتأمربىالعرييةاثفةأل!و5،.)&اتةاللغاتبا-ى!ب!!اخاخ1الزإى1

-ألاميةو؟ت)1ه!دهىربية؟ئت511ا-لجريرةوأد،4.1،مالنافاالغةالىالاية

بقشْ-والىْفا،رابه.الساميرلْابما-قطنافاالمئاطقيمافى)ا!خرجتاثأ

االغةدأ%لأعرلهاىلىصاظتإ)خاأالقديمةألامعةا!غةومعهمالههـبيةاء:برة

مقالةدإدإلهقمْرعآ-شقلةلغةأع!تأدْا!1.لة!م!عاورت.ثم\(ب511.

!تأإغأهـم:نويلكنعات،(...التديمد311امبةو6ر-ر-11-هـثا)تا،1انا

فثه!ظورتفي،الثامأرضإلىلأس"يةانجزيرة15!ت.أتقادينالأة-اما

ا؟ديدةالبشة"ظروفددجةةت11ازد3تعمالهاةأص:!تا،-؟تا.ت+5ر!اءآ

معلدجات4يلكلنعاذك!أويدتهثم،الأ!رى)7!-ااكءو.بإكاتاث"!ض!وإ

جحقى4ذوادحض!ا،ذةال!ضاإ!إأ!ث!!؟ق-خقىيةث)5ظأذتا..4ثاحهبواالفءكأية

يئ؟الهسنحا؟لاء5:ء(ءشهح!!اوا.إ:-أ)."إطإلم!اثآصفى

!ارةصن.ال!شعاْهؤ%لقد؟ن.،ا"داليقآندْادُالكتءاقو،ق،

صقرثالواردبالإفا:بئمpفوو--ب.نمةاقيوالقهإ:لاثءوباءتخاترر
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،بىان"واظ،التبدونيه!ت:نتا)حنحاي!م،(18-01:51)ينالفكر

يرنطنهأو5،عاطسسطه"لعطهةالثاخطسرواسخف.وءيرلموا،موفوسطنوالبرب؟

سنعانأرض-؟ن"متون!ا)دكه؟تلقد.(لم)برافثواالمىوترانا

هطلىالمطساجريئا،صلىسطثمنطس-طسطستجائسطم3بيمامقشهركاءذحانأباهولطسوا

عدو.طيئاك)براهيم-)فاه،وأشكولانارعاوءرأيشأأكاْوا؟اور،ا،دد

دتلر)الذينئلالقباتلاقهقأدخاهه!،(41:43ت!)ا،ربمة)إلرك!دبهحرفى

طسفىسطبار)أنطس05وأطساطسط.اةيما/أسبقطسسطثم4بهط11اسط!نزرخكمعانأرطهسطاطس

فىراردو5ماالىاصنندنأواذا.ساميةةضا؟،اكازةالةقلكفىالكنطمانجة

ثه!حدثوسفطلانلدذ،يةءبرةء!إرهِكظ1ت!ونأنيم!قنهاإة،قديمال!د

نيين.الهبراأرضمقصرمتة-دلاذ5:ضاع-أتةول،يئاطةازئ!سرمع

جزها،ةسطءلىأوابرسرطسءذ،أنالمحنماسطصتنهأ،اهذوممنى.()ه:04-بى)

.،.دبرانيماشا"-أرضمإا?هـوفأطسطساكائة

غاهاتقريهبتكنلملاطكتمانببالاء!أنإ+!كمت!عقفإنه،ذا5!وءوءلى

لابثاء4بالأ-بةضاصةإصنمةو؟مانإلسم3ءلدكهبيتهوأهـلإبراميمإمياععاما

الأفةاصب!تانالى15وطوروفىمواتؤذوما،اللنةأه5تبلوالقد.رأحفاثه

لجديدطسالاخةا"سط.ْأن؟دطسوءت.(ا"لقديمالهاد)،اءهـاا"لطنة-العبرية

لفة،الآراميةالم!4ملاعءقوالكنيرالى*رايةأل!هاتءتألاصيرمدد!لها

العبرث:اضا.اء08سط-041"سطاا،طحَعسطالا*ا،سطوسط:إك،.م!سطِبراها،طسسطإ:طنا1

اهـ،اللادوافةءخَارةذاتظالى!لرنات)يخا(نةإريضسأعهثا.راوءضا

عاملافلزاثاالؤرما؟دواتأ،ل،ادآبنارةتءئهث.%زيئ!5ءكافا)ا؟

العبربة!لغةاضوخمابطور-2م)
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علالفردعهَلغ!ميفرفوالمالنورمانديينالخلينأناعذ،ذللبثت6601

أل!!اتبعضأنودبم.المحعلبنلغةلهموانخذدانجلرابلصا!ونالإفيلو

الطأبمأخذتقدالكلماتْهذهولكنيةالإفابندخلتمدارنينبنواافرلبة

هقالعد.دوهناك.االنةراتوعتها!حو.والزكعبواعدةجثءتالإ!ليزى

.هذأملىوذحأ6الهبرثبفىفىىأنيمكننافإتافاومق.هذاهلاكإذج

تواضمأ،ثخولاالىأرفركنعان؟قبراهيم)لدتوأنالىكير:بةالمقراابدالنفاو

3باطرقلملإلادفىالإسنقرارهوهدفيآو؟ن،قل!لائياارأفهمددوكات

ةإغتقابراهب!لجفا؟نالحظولكئ،يلإلاداهلامفزازدوق،ألالية

.وال!!4بالذهفىشوةلديهواعبمت

الوظالدف3هاقدرتاريخيةوظختح!لاأنوراةانمقمقوباوغم

ءالايدعلايم1051ةمةصدبهماف!ْاككلأنالاالتصهىالسردخلالهق

الععمكربةواتالضمنءتوةو5اْكلادصمانابراصيمدتولأنفىللثد

.أبلادهذهثرقا*ثمالمنضد-لشانالفترةتلل!فىتحدثلأفةكانتالكرة

رنيأ5و)لته،مقنيىر،لاغعاو.للدهثةيدء:هأهناكف!!ر،علىذلدناهو

سعنانأ،موريينار.؟ه(:23وعكالحيثيننعلرفى،بطلاكبيرأ5و،دعمأ5

تأوجدواجرارملداليلجبجوكذلد،وعاناراشكوليهوا!ووممرا،المنطفة

حربفى-يتدy)انصفحت،إبه.وكذلد4مه-لفء-دهـورىاكمق

وحلفا-عثرتةفيدأناستطاع:ديموادقفىاكل%-الموكخا،ربمةوك11

المتصريئشلجاردةآقامجث،الفترةنالثقىتاخو5ماوةق،كافبمدد

دمثق،ثهالءأيق-وبه-قا،،يم-ثم!ن،ممرأعاالرمقاو"ون-.

.14(:41أنكالننائجويزدبمةا!ز!لبزلوذلد-!مرةمتانة-وممه

ابراهيي!دخولأنهوثها!لقرأأقكةورا.ذلل!؟مقبهنخرجالذساوالاسننناج
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د-و"لموأن،الترمؤلاء5ب!اةاملمكلاالغز؟ءوجأتمقهوجةإَنمأتكاةلارض

الىي!قوبقوالأفىذلكالىاسارةونأدُ.سليأدتولءنلملارض!مان

ررتالةممة،84:321-بى1،ثق--ىب!يبترث،بئمولاادثمقتهخذأ5:يوضا

إحدىمنىبرنا-ورجم!تماجز؟ءتءاولة34لأصحاحاأكممويئ-كأر:نا3اردةالى

ا!ءلىأهفرضأصثولاوىيءةوبحْمهونءبناا؟امفا"كأيعةلخدواوبءةيتبنا

المدثنةأهلا!!لقاهاثجو)،صاهرةأدزواجءلاوافقةابا!مقا:اصصثةأنيةا،د

دينة،311:واوالزلىهـلىمةوب4نجوأقشم"ابتبك!د-ر-داوم

.،92-34:27ك"

غاتفي!الأذلكاءلىءدل-صبها!ماور.تارةحت!عانقاثونالهبر-دjةدو

هذ.؟شه،كل!نحارةأ!!خهانأنه؟لاعلقث!هدالورهةإنكذ)د.يةالا.فى

،جدألكلفيةالكوا.مرى-وىرهـكأ)إجإوابأشانحةبأ-وارعصنةمدنا

وجودعلىثادبالاو-اريةيةالم!ءةوبها%ءربةاوا،ر-م.(.:3النثه-ة)

!نتا،ولصتهاق-الكمماغهارةاطؤإ.ط،ذ)ام!ءلىوءروة.نخانباخةهاعمآد.ب

قوهآسىو)دذتببنأ"برإلخايئااأةر،اداثثل"تجأإبدأحءقمما،ماحدالى

:،ضاهلىإِرطأ"بمئابةلهمثا؟م!31ادتا!ءخالقوالى،اللاتللا"jفى

فنعملىالمدينةمدخلأرنالاأهـاةقأادبنةاءقخات-إأر.ءرنارا!اةلىأى"

:ا.نحأة)ه"-:نطبكلداتث:-اهـإوأفية.ثillءد!-اطماهرةأ.ء!رثةأ"مل!

غبورينيمونوالم"خزاةلانلدمثةثدءومافاكقلإسولذ)د،(24-25

ل51،المحتلينلغةيرتتتواوأنءخ!اقي-أوا،ناعت!عدادءلىوكا؟وا،ثملهماثا

لهم.لغة،البلاث

ولثد،بركاهتموبمثلأ-؟يمةالقدالمقراهتا!أأن،بالذكررِواءد
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وهق،ضالصةبرية5بلفةفيتمدوغيرمارةداوثبد،هو-ىيدوث،اب

6إ56هثلالاراىالأثيرمقمأذأضئلافيهاْكيزأن3ْ"صكن

فى!.3!6مقبدلا8.8(يضأركذ)د،(6!+؟؟مقبدلا)

النهايةء!بدلا،يئ"ألجع7نهاتتوجدصث)1!6،الإصنثيى

للخاطبة((!)يةبال!ا)2"!"!فأإوكذلك،(،يم"فةالمعر؟العبرية

وجد!عث)++تأ"؟؟*،6+"أْ+د5و،وردةفئيدفى
7:7

(2راىالىأظرتربمقى!؟6كلعةوكذلكئباتالنالجع6+4!لهاث

للغائةولوأكثابه7؟إالفعل-صه)616؟8؟!،يهقوب!برعكفى

موسى.هـكةفى(أراىتأ:نسوهذا6-.مه5
هت!.لى

T

هق،الارامية5الصووبعضفىهناكتكونأنالمسبدمقلبىولكن

الاباآسورمع%*ثىالفلةفىاخذت،يمةقدبرية5م!رر،اكحرهذاءلى)اق

ف!المالرقتفىيكقلمبيا!تين!قأقز!هساعد،قممارر،إظ!4تارفئفى

بمد.وعددأو)ضحأ

كلفاكقلميئا،داطولاتذ."أنسض.ْأنالن!علةن!5عندولنا

إلادبىألاتاجمقعدةصبة!اعاولاتمدوأنهألاخة!ذها،ولىألمحاولات

واالنة،أ!ورهناحيةهق،افالمقبىا،دلهيرونأنمقوهناك.وضأءتاخفت

تجاف!الأروذلككرارعل،ممةمدكتعأية-أد!لعقالبداستمرأرأالاليى

أتارخلجربزوغخكتب!أت،(()ْييهالاوجارالئعرية)إفىءم!فىايه5العنور

.دلالإسرا
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يةالعبرء،فا!ةااةراثيرن-3ى

تألير،ااخأ،رةألاضفارفىا،-صوعاى،يمالفدالمهدأ-ةاركلفى!كأح

نا-جةمناواةهـداتانا-بة.نأو،اكويةالناجةمق-وا.،الاراميةأ!نة

2iاهالقصسةر)فىذ!ر!ابردوالآراب!ننجا!اا،سثببينوالملاتة.صلوب

الذيئئعابواصرابهودأوطوكءدهـداودفىالهرمةهذهاضوتوقد،(308

غ!ب!دأ،وصعطؤالشرقواندستالآشامبةنأثيرزادوقد.بمد.مقب.وا

.أراممما!ص

وعفيمة.صادةبأةوالالرأىاتأيرد.نأولاجماؤونيأسمادالىافومت؟ن

.فىه،ْ*شفي!(القاموس)،+*لا+16،لكتاب4مقدتقق

.+:

و؟ةحدثالمقدسةا!نةءقتشلىدأناالهناهدينةتراببعدواطادىالمأثةالعام

غابأنإ-ببروحناوحياةظبنانأ-ىومد...ا،جنإبةأ،رضشعوبلجفات

لْىالةوعهذأءناض!وىدلأررتوقد.،...المقدعة،النةالضاقلساتاءق

أنفعيرءلألاغمات"والرأىهذااسأصو؟ن،او-طكاال!صور-مماءايوالا

05القراموافيامنىاوفعروااللهشريعةفىادفرفىوقىأوا5؟للاأفلوثكا

الىاشجمةالهق،ةءسوا،أن!"-ىالفيرأنذلم!.(8:8نحم!أ

.الرةتذلل!فىغيرهاِمءفيلاأف!عب)اىكان،الآرا.هة

فهورر؟11/اي!مو!ق،51الرأىهذاادد.ينألباصبءقالعديد(يدوقد

،مأمفيكلبوةت،الهبريةاالنةانه،هوي!مورأ052باىطور.5ن.

وته)يمالدينمجالعلىرورعاسوأفض،لباسبىامافىجاةلنةد!ودأأنص

ذالعصورالا-يبة1االغةثا!،الةشة-بىفىلةالهبراالغةأصبحتومكذ!.النربمة
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صنة8!بماذلدبعداهوالى!ناقطالهيكلةشةفىهاءودءثنةلح!الفة،اوصطكا

بلاباالىوأتةلظسالينفىتعة)ثوراالمدأرسفىالىوراةيىتدرترتجفانوما

الارامية.النةقوذاهامالهبريةالمنةوجو+ت!مأت!كاا

فيهمهالمالرإىهذاأنبرونأي!ودهقيناالنوالبا:ينبعضهناكولكن

االنةنفوذهواجهةفىتماهأتندفىلمالهبريةاالغةانتثبتوتناةفىا:لةهناكوأن

لتيش!وفى-رأ؟نةالمدرصينر:ضحوم!تز."ؤلا.بينومن.الاَراية

كابهفى-و-!مول.بفعلادلنيكولحثروفىفى-الهبريةالافةوأستاذ

:لظر.لر!يةتأيىيىأ،تعاورهاقطرفىامبريةاالغة،

وبموابابلانهأرلىالذيئأ،مرائنالمنةانلتصورأنانصلي1من:اولا

وطنهملغةعقافنلرمرفوا،مدا:137اطزامير)ص!ونتذكرهملدى

وتكمسقىكلب!المفةان.سبرلمالذيننماعدالغةتمملينباصوةجيهمفور

مقيت!قلالع!اقلشلوالنفِرفبادللاظشمِئأوبعيىالامةنجاه0و6هالتججارب

أدرعصعاعهعندس،دبتمبيرأإة؟نتالأنةمعذهوأنوضاص6،4خراعلىتاحر

وا،هل.يةوالعزالكمعردافىقأنجاهمنهاتقىالذى،اكوراة

فليىاالغةودواايماصةارلكبوافدوالمسببونالمنفىأبناءكاناذا:نجألا

فىوجىأثأوْ!ش!،امثألحزقيالص!رلأوعودةاكقأيخاءع!؟يةأنالمحنملمق

لعجاوزبا،نماْلجرواالحماا!ا2و(ْءلكلأفمعبوئواالذينوملاءى،وزكريا

13(أ.االغةنإنوهوكهذاجسبمخطاعل

أسا-طمقساققْنتجانهماحوء!ا!يمايستندين41اطشينوها-!ن

بيين:اك)يئرباكأللا
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ءبمقئم،الأراهيةاتهإلفىوبدأوا!لباإلىاسب.-صماأي!ودأن:اولا

باصر.ا،وطالثرق.خضقةفىندةألاالغةا؟نتلاضأامبةبالفيبةقيالاراية

اخرىنأحيةومق.ناثمقهذا،لتايدوالمراصلاتلغةوكانتاوبتذلدفى

يمتخدهونبأذهمتمربىنألت!ودمجعلالاراب-وامتلدبر؟نيدألمدبامتقارذهفي

لمواواسفامعنجايوام3فإوبالنالى!مفييةأولجمكلامأ!ديدةلنة

ذلك.فىصعوبةيجدواانرونالحبريةشوكلرالاضمالا

-يرذ،الوشومهمليبااهـيىينءاأنهارب!كا.اطاصةقفطةإلنبة:ئان!

يفأنهاا،زأهيروإنطويلةبن!زةبحدْ!ماكابتالمزامهأنالصروفمقفإنه

ومىالة!و-دان-ياغةعاول!اطارفىفيتالفديمديدسقأجزأ.كثيرةئأن

لكةيرباقىخروأطدبث!تديمأفاريخوكتب.فلماين؟رضوارتجاطر؟لموى

هناكواطباةالإظمةلهمطابتمدبابا!فىأليمودأنشكد"-!الإساواتمق

الاكياافيلمنرصاضاممماكنبهذددءلااتا!وديس.صبوناجلهقي!كواولم

بابلا،اشرلىالذىظرسامبراطورتوربز(صد:أنبمدأنهمق()1617

ألييردى!باونيسبةاجماهيى*فإنفلط!نالىبالعر!ةييهوديسحامرأ

.إ!ء)5بلبافاتبه

ثومع!حبمن5؟ن:ثقولاواخدت.).ا)"مير!)اؤرخكتبكا.

أي!؟ديةه!اليا-لمقاخميببمابابا!اكأواأنءد،أيموديركأق

.i()05،اء-دأ

ا-لنرهرحلةشفي!فىبارونو.ساوا؟.3يم!مبمقالمزرخءيذكر

ءوهقكببرمنزىذأوا!عأ،بابا!فىال!هودىالبطح!اةمنحدالىمدمأ
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ألىعلأبابلالمبطزمحاهامرلقد8:ابابلب!تاموساطفىالمسصطرةالمثعاسرظر

ىأتي،بابل-؟.محةاجلمق"ا!لواتا"برودىإ!عبىبلدانجمعفىكلى

،)16(8نهاءأخر

،يؤكدواأنبابلفى-فياو."ج!ودبةلَاباءالمادبةوالرفأبة""اَداةاحوفد

ادقيمصدريسصق(بابلفىأى)هنا،:ارودمإو،سالوبذلاقيثسمد؟

المنألقالا!لثح(القدصمقوليى)باناتفاوهن،وأفيو.ة

،ثء.ده"(.ءشا

هـلصخبر-تحمامبنفلسط%لىالعؤودـفىالبمالجأرنةالرءبة4خرأهفإنهيهذ!!

مقالانياههنهناكوكان.ايلادىالاولالترنةلىتاريخهايحردلأىأنوقاخ

أدلولس.فىوالن!والتزاوجابا!إفىالإ،مةفىالأصقرارءلى)اي!ودثبم

ثمرها.وكلواجاتواغر-واوأسكنواليولأأنجوا،أرعبافدأءهقذلد!ل

فيلدنلىجالنجانمواعلوالاهلبنيموخنراوبناتبنبنلمساهأولدواخذوا

وعلوِاالبهاسإتمألىبةالمىصلاه!أواطله:.ولاتقلوكههوأمشواوفاتبنين

.(5-92:8أريا)،هلاءيميمونب!لامهالانهالىبالىأجلهامق

فىوأسمخداب!اا!بريةا!نةوجودعاحايستدكهذامقبالرغموحوه!

بديدانه.!طحبشكلظر.وجهةيثبتماا2ةلعىبأدلةالم!ثين!ر

أل!مةسهذ.اقوقرل.نمبنالجهوناءرتعل،حيروت"بوجود!طة

امية،ا،راللنةفىولاالقديما!هدلنةفىلىوجودلهاويس)51(المثنالنةءق

أثأقاله!لنزةفىنلطينفىالاصععمالطيفانعةالارأمةالغةلوكانتوأنه

لاستخدابمفيواوما،ئيةشام!أوممعة7راية!يةثما"ثمهوناملوثلى"صتخدام!
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قاثلات-وم!ىغبفو.افى؟هلغةءت40أص!فاعه"لنةمق!طى،

الحب،جاهيرلىا،عام،سعكل،ا،وجها،دبفإن،ذدعلوعلاوة،

وضرا،وبيمتا،"يشبنافىالذى،هاجاداهدراش5و،ا،باهفصول،.؟ل

ا،مرونذى.بةسثشءبريةبلفةقدكنبصابقصرإلىير-خوالذى،وسفرى

قىواينر.المددايئيموفىاللودوفىارودفى"ىوالهمللصاواتةالنة

عددضعقهقيقربا،ورضلإهىأنالودفىألىبرية511ا"-م:ء:أنالأمر

لآرامية.االحم

كاةالثعكلا؟ممقيةعببىأمحتاكدلانلإلىثيرالمحمهنهوأسلوبولنة

اصعجدتوقد.يةثو411"عبىثاللغةإنتأجوةوةح!ريةعل!لعةةادلالاوتدل

وغيرها،-++*6-أ-لأ!م+67+،-لا!:الكلماتالهلمترةهذهفى
-05+-ا+.

رائحةلانوذلأيالمعابدأوالمدارسفىاتجدتباماا؟رحيركقلاوقييرات

.)91(ءنماتةو!أالومىوالواض!ودوقاطقل

تمثخلع!؟نتأقاللغةبقأيااْنتمورأنلناإذفيهشابةلاافىأىوهذا

ثارها6ظلص،المثنالنةوهىأبابل)ديفثرةءىنلطينفى؟أيوالجاةفى

4!ابمهايعض!طاتدخلانيمكن!ريث،أجعالاولعدةالممبىبدمالضةإقيما

لءقادرأهازالودىاليمكاناقوا،ذلكبه-د)اقكابتالإتاجاتقةالى

.ةثم!اأومذ!رءا

"!ثافى:اديهلؤرةقؤا-ظبنفىالآرابةاللغة-4

أماكنفىشائعةكان!طالآراميةأفغةأنحصمةإن!ريمكنلاأنهءلا-نجقنا
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2ص!فىرحمةكلفةالريابةاللنةانثهـتانهبحدوظصةفلماجمطهقكلفة

الم!تعراتفىنيةأيونااللغةكذلدُاشرتوقد.يدلوتينءآم`أثفىالمنرى

ولكنيةفارءصل،اثأشقينعددفيها!وز(دا،غرقئالنةوذة!ازادلاى

إمفةالاراممةالغة)شثرتومد.للاَراب-باكصبةأعد؟ناللغةهذ.انث!ار

جةوبفىنجممرهاالجيلومنبابلشا!ا-رونوةام،ر!طنشماا!فىخاصة

مركزأ؟نتلاغاوذلك،أبالجيينمنطائفةالقدسفىكانت.فا-طينكذا!

ل!ىباوسرربابلمنالمايدضونهنلايذو؟نالثافىادبملأيامفىلاصرثمة

أطية-للنةباطبعالارامية!ينخدمرنوكانوا،المعردةءقإصزيدوا

لاثفدونكانواالذينالهجاجفإنكذلك.يةي!براجاتةمنيس!واانال

الارامبة.ننوذزبادةعلالآخرونلمساعدواا،جنيةأبلادمقالندص

هامة:اصاملعدةميردبينالارأممةلاشداررَق!مد

،قا+!برىأثعبسبابنفلالمغةهذ.علىيبفون؟نواانهم!:أرلا

!لنةانذلدومهق،العبىمماالئبأبوابرايم!هووالمتصود،،تائه2زا،مى

الارامه8باللنةحكىألاولالإلان،والمبربةاللغةملىصابفةكانتالارامة

.(38،72-ن!دريئ)

العهدفىا،صاحاتبخىلانعفدصةفةأبشا!لفةهذ.أن:ئابأ

.وعزراثافيالمنا!اضارفىبهاقدكبتيمفي

حنمأربىأنلرحمة،والارامهالعر؟جماكيير،رقهعاكبمنلم:ثاثأ

ةرببةفئملان،بلباألهاصائعلبنىقاقدونعالى!اركيى!فد.أنيول

.!87،72با-بم)"وراةيللنةمق

والهطَهانعالينلسانعلضائعةكاتا،رايةالفةأقواوأفح
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أندون!مأصاتفىاخرىالىلنةءقاتقلوأوأنهم،هبريةيتحدثونكأكين

ا،مر.فىنجرامةئععروا

ق:101ابىكلخراببمدنريه-النة.

ثافئالهيهكخراببهدبالعبريةفينالمتحد!دأنفىضكادفىمناكليى

الكعيرونصقملالحر!ينهذيئففى.بركوخباتمروربعدوخاعةتكاماا!كلنمفىمد

اللنةامدا.أن؟:تول!وب!ىول!ق.بابلالىجممب-مأو،أيهودهق

كاش!الم!دى1ألنافىالقرننهابةفىفاعىهاتودأر؟!جاةإمأقىالجةأيبر،4

يتحدئرن؟نوأ،الخل!ولاسما،هاناصىيتانجأ.كلان.بأيةمازأيا

الدقيقالاستندأه!إواكفسيرالىمجاجالدار!نأحد!نوفي،ألىبرية

اللغةلشمعهاناسمنزلهـضدكالهفإنه،!بربة!كلماتمقلكلمة

،11.0(.4ي!برث

يرهية؟وصعاة!دبةكلنةأننا!افعاتذلدءقبالرفيآيةاللنةإ.ي3!و

برونالذيئ؟نواألي!ودألمح!.احعجاجاتمنباوغم،الفزةهذه.!)غبارأ

ا،خرياللناتالفيظرونيمونرالميه!!،يلبريه!نةضرةء!الارامةأن

مناوهق.ا!بريةعلأ!رمصد:او!سدىنظرةالفارجةأو؟؟نانهبئل

:وفد:نمابة،الهبراللغةأكلبةءلىفنصبأ!كأة-إ!كفى؟.اءوال51مإن

،الآهرا)ءالمفىاطإةتكأ.قالمقدسةباللصلةيتحدث!ق؟كل

(3:3شاباتيروضلىلا)

بالآرامبةالصلإاتبرحاةال!ورلىهاناسيهودأوبىعارضلهـة-د
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كأوغ،المجانينلغة"الَارامعةعلر(طلقوا،(12،72ضابأت)

.الا-ئتع!رءق

موتبمدبداتدي!ءبريةباللنةأنحدثندهوراني!ودابنرأىوفى

هن!هتيروناوكانمرأ!4ع!ل5.!الَاراه!النحدثوبدأ،هانأصيموداربى

أللفةوماتظ،واحدجبللمدةالقلقى!2خذالمدارسوهنبالمبربةاثحدثبن

.(vileلالسقاعلهقيلبرية.
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الثالثافصلا

:المقرا-ءبرعلأ،ترىالفاتفيرتأ

يمةأندبةسالمهثير-أ-ا

!عإمةلكالممابينحربهئابة،معروفهو،؟اوسوركنمان!مد؟نت

أبموبوأ!اء،والر،ةوالرحا،الباركانوفد.محرإينوبلوبااصور

الى،اثارهماهـع:فإكمهناوءق،ارضكنمانتطرعقغأدأيمرونالخلفه

.!او)كنعانءكأارةءل،هات

علولا-!ما،و-فارتهاكنعانارضءلهكأيرأأشت9قلإد!:اينوءق

الجددبونالافىأباحثونبهترتو.سر،وءفارتهم")صرانبلإقتارفي

يرونأش("نهبالرغم،أن!رهايمكنلاتاريخيماحقيةهوممراصتبادبأن

ظلتبيما!رالىذهبأف!هوإ-سايلئممبهقفتطصغيرأجزأان

الذبئالهكسوصانأبضأكذلدالمعروفومن.كنمانأرضفىالفاليمة

فى؟نوا(م.ق0155-0172)،مأوبمينماةحوالىمهمرحكموا

ومق.ا!بريةا!غةهققريبةلنةقيث!دمونوكانوأ،ألاببنمقمهظمهم

!يويمقرلبط،حورمثلاحما.جمرثلديهمااصجلةوهلو!!مقوادهمأحماهمين

علوذلدأيليعتربهقأخ!محوالذىيعقرب3لا)ثمابلأيلثه!وبأو

القرنفى؟م!ريئأرامفىثخصءبهكاسمالعثورتمالذىْأيليشعورشارعل

الضنالىقىبمههسبةوثتةفىفىكضعانهـكانركإ-م!،ع!.قشساثافى

مفوفاك.صيوركامةمثللرباسم!!،هر*و"طمة.آ.قعثرالها.س
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"!ر.إل-وساله!د"رلوفزةممرالىالَابأ.ش؟حقرةجمنثقارنون

ا،-صوءل،يينالعبرنحو!رح!م؟نبمنوالود)دإإمعلاةو!فسر

.الإصاسهذاعلى8يوسفابعرفيكنلم..ءدثدءلاظ5آ-إرا!

حدودإلبلادهداهقوطردوهمالهكسوس!امرةونابنابانوبه؟

الناحيةهنافباثةالملافةرأخذت،ءلاكامانلأبطرةنها!ساعا:!:مان

.والقرةال!وفىبئبىهذبنببنواءغاربةالياب

هانلاتاثيراأفىتقداثطورةممرضارةانفىش!هقفاكوليس

.الهبر.-ا!نةمل

االنةالىدفيفدالمصربةالكلاتهقالكفايةفيهبماك!يرأعددأان

ممربةوله1.الىجعقىلأقالهبريةأعماتجمطوهق5ةيهاوتاصلالمبرية

ل!6*د+!+،-*،-6اك!أ:الكل!أتنحصىأنيم!كأ

3:50 0 0 :َ
.:،

ئلأم!---!-!؟أ-ة-16لى-؟ك!66-!؟؟،!

----6اذلغ2-أالا7في-ل!ولج!-؟الم-ا-

!ذال!براود،وبوط:إ،ؤإ:ءاسوءترئوني7بم?و-خااص!الأ0وكذأك

تسفىءوجودةرالاحما.الكلماتهذ.وممنم.مصر!ةحماءAP،ارونه1

وحشا.المصربةال!شةالىاى،وءو-ىيوضاعصرإلىجعقى+حانوراة

علب!هولهق!صرالةعصهذ.فىال!ءبةالنحبيراتبهف!ةإندا؟؟.شءاراى

بهفييرن!ونا،خيربئأجاحثينانمقبالرنم)23(،سء-المهاللفةاطس

.ايمود5)أر
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ئبابلبة(الاسوربة)الاكدبةنأ؟بر-2

مهديا،طورفىبمدهازأي!العبىيةءْث-في،قديمةالغترةت!فى

،،الحبالهلال"مقالثرقىا،ألتممأالماهـفعلىسلطنهاعلهىلادإفرضت

اتدمسربخدمها،ىاللنة؟نتوهد.حمررأبىقرةفى،بابلممل!وكل

وأشورلباهزكابينكا؟تاللنةهذه،نولظرأ.الئرقةال!اهةالغات

ية.كد،اأوبايئالبا--لاثوراممهاآباعَأد؟اضد

علىذمانةهفإن،االظمىلاالد؟بذهمرتلاى)نطوراتمقكلوباوءم!

الا؟دبةاللغةو؟؟ت.ظبمالحفارىنأهننهاو؟نكبيرأ2ا،وسطكانهثسق

-،-النينبمئا-تْذلاثوبدالآباه!سقىاْلمنماقة*ذةفىالديبلرماجةلنةمه

ببأ.فةر.مقألاخلأفرنفىعايا،رامبةIحلتأنالى

ال!أيَاللعْاتءتْأرناماوصلافدمص!نه!برطميما.كناباتكنتلفد

لئلْورطم.قانايةا،)تهـدايةفى!ورابانونظثا!وذلاىاللغةيهذ.

م.كأهـقوأتابمشساطاهىالقرنفىنةالعمار

بالا؟ديين،ا-ملواقدأفدأىمينأ!بر(نقلأكلتريفل!أدقهاكوللِى

مقأورضرجقديم)برأهانمقأنوراةفىوأردو5ماقبلناماأفاالا-صوءل

.فىكعانكانرأئطا!ئنالحب!ء!ض!يبةمَ!قلمالا؟ديةا!فةوأدة4!كلالانِن

يعرفطيةالهبريج!مقوكل،ا!غتينهأنينبينهتبادا!ثرتأصثضدويالطبع

الهيرية:االنةفىرسختا!الاليةrAيةلاl!ف!ات
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!لإaribu6،ولاع)6،5ثلااalaku،ظلأ.أد+3!ه((ظ
-:-+-

لما؟8!ا*6؟دول؟ثه.،8،؟36لأ11،)7،831.!لأ+!جالهاه)3

بر!لا-لأِ!لإ+أ9!ءلمفى11eslir،!د؟أظbلما،ك!ا:+

*ekal) a-ول98!كا،.(-76+2++!بحة81كلاعيسرا2وأصا،+،!أ

فىرسائل،أيرأه"haknn،سوص!ى(أعاطإلى!حقىبماور"بر؟اا)

5(ول؟مم!ولغ1اممارنة ruا!طماتهاضهوءيرهاكاكه!)،+8،ب!بب+؟علم

tieألالمالأ!ع!دىأاسلخهاسمهو،(هـا:3)!قهالأبإب-ا!ا-مص!ذاك

.)15((الةخانإ"ترالذىالفيضانتل،ألأ؟،!!يه)

النحوبهَ-ورJالتداهبلض!ادكالاتلا5قاصرأا،صهـ؟نرلم

سورةكلاهأنغ،لأكام"ا،صلررة-.إن.وا،طوبوالضعبيرات

فى"ت-إلىنم!ولالتابةفىممد.يرةالف،نكلوذأت،!ashadoالمددر

لحامأمليتخدمي!؟د؟ديةالافى،رو!هللمجهولثاليوزن.امبرية1

يةصالثاوالنعبيرات.العرديةفىالمنع!س؟بمهىولبسيةاهبر1فىاستخدأهه

،لمجنونتمرف)برألأِ"لأثمدم6:مثلالفدبمالمهدفىاوارد

-أ-لوبالبوالميا.تظى)؟لا+؟كيئ6د!لأ+!إفي5(42:1هيراءز

علامة-بهتارلث)!ش!ز+لالأ!ا،(11:9أنها-اغةمبا
-++ **

.-(71*42لحزفيا-!زن

بيةأورالهةدواالغأتثيرتأ-3

لاقالكولتمقعدد5لىمِمةالمداثهرانةالهبريةفىتثرانعذ!يمكنو

ال!إتهذهدخولصةكيةالىهافييفاكوليى.أورويةهتد:ا!ولالجعقى
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ا!الةزواتاضتهابفىد!لمتانهاالمحفلمقول!ش.القديمة!بمبةا!نةألى

النل!طيبنهضاصةوبمافةأفىيثينمل5،!أوروثهوب.لطندويهفىبهاساظ

وقد.بينالعبرخنقريبأ،وأحدةدفمةخالنارمرحطاالنلمعطنجونظهرثد

ث!ففىوذلاث،(ألا،ىالبو)البحرمنطفةهقأرضكأمانبنزوبدأرا

5وفقأ،بنوالعبرالفاسطيأبينبينالاولالمفاهوكان،مقءالنانةالالف ) Uو

للىو)،(34-21:22تك)وودصلامعلانةصرلمق،المقرافىوارد

المننارالموجات!طرعنىوكنرواعددهمزادأنبعدولكن.36-32(:26

تحدىفى،ع!ثرأ!أدىالفرنفىالنْمل!إنجونبدافلهمقباابنأ.مقالمماجرينءن

.موهزء2داودمهمنمنىأنالىومحاصر!ترربر

أكلالكَانتكللفد.الماديةحضاركمفىبينالمبرءللةلعطبنيرنهمينوقوقد

ممراتأىضاؤولمصرع-قهنأكككقولم،!وز!مفىوسبا!االمعالن

البرنا؟يرخالمغة!cيبد!صسما،الةلعبنببنوفدكافتلغة.)سراللعلبىيدبين

ا!دوالكلماتبر+فىوجود؟الجنيينإلىأو-البهم-خقىانجمكقفاومق

رفإسوكلعنى،55!!+!،بالبرنانه)؟؟أ:منلالبربهاالنهفىأوروليه

!ههأطهباطيثبة)لأيرلأ7أو+لأيرلأ،(لِمةالتدايونالأفىبعةمد

لإلكلمةمينطةوربما؟نت،ا،وروببةالناتفى،ضلفةبمورةوموجوت

-5ة!ه+يةنالوبا)%ث،اأصواى-!ء4!هتييةأيلا

وباللاتينبة،Pallaxيونانيةبا)؟"؟!ت.(ض.اى!!78بالأيية

.(ظبلةاوبنىأى"كي+*ورويلارافي،*ءأدعه

قدبمة،المبريةاللغةنقاهءلتؤفىلما،نجلحةالأيخرات"نهفإنوبال!ح

"!وأصبتءبريأطابعأأخذتاللنةدخلتالنىأنعببراتأوالكلماتلانذأك

ا،صلية.اللنةمق

(4الهبرالنةنصو-عاتطور-rم)
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الراربخأفصل

الةدبمالإسرانبلىا،دب

:(االمقر)يماقدا)1"ادو-نمأأ-ا

"غىالىبالإضافة(المة!ا)ثعديمالعدكابانقيلمق!رفنالفد

ولي!.نةالقدالهبرالنةالرحعداصدراهو،الرهافاأضت11في-النأرنقثأالى

ئه-شاالق؟نتالهامةالكتب!ى+المقرا5مصرفىكتبت-بىافهفىثدهناك

(-ةتاءثويئهقأ!ثر)بحش!ارذكورددؤ.ءباكيرجماإيخاوعروفة

الصلاح،وكااب(21:41الهدد)الىبحروبمحناب:ثلالنديماله!دفى

ا،ول)الرك)،ب!وداملوكبخوتار+،(01:13ي!وضع)،الاصقامةأو

وأؤواله5(41:91ا،ولالمارك)8للرا:ءلوكيخثارو5،(1:92،

ا،باملاربخ)،ءبدوانبىوصدراش+،(14ت6111،ولالموكا)،-اي!ان

.النلودفى-ى9تجطكأالىلإصانةبا،(21:32قالنا

ومةطمة،عرضاجاهت،اقراا"فىال!بت.ءقالواردةوالامياصات

الإطالة.!لافتدوأ!،دلعروفةا،مورمقهمااوحنرعوأاد.ياقدركان؟

وكتاب،صيراخبن:!ابثاسامزجمااطكاهادة)افة،اىبا"ذهءنوءتاك

ول.)5(أ،بو!رةفاب)في،يئ.لخارابالاصفىوساتيبأدكا

جنيزة،!وعةخقصيراخبنقخ!بالهبرىالاعلعا!اله:ورك!وةد

يمكتىو.ا،صل5ذااعأةفئيثكل!أالا!خابعضأنهقبالرءم،،أقاه-ة
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ملبمرأءق،؟نال!،ذ.؟ياه!هأ"إكنءقحنأككانبأنهيفدكأيةدونأ،ؤترأض

بناط!بةالانصهإءهنل!ء-ءتاأ*دية4اْنا-مقلى!يقلإثحلاد!تابةنا!ية

ف*ةلىمادفؤاتلاننظراولكن.م3ذهـاءلاإقدسااممابااتوىوالذيئ

ئهو-ي،اك"بزعا.إينئعة-اا)ى؟شطر*راهوالامقائدناصبةحن!لملاخهاأو

،إترا51أصزار!وعةصت-بى%للمذهافإ،المقرا"!الارثات!ديدرهةفى

ذادخؤهلر)-صمبماالملآءقهـاثةثس؟ارين-وءاأوفي-أوماولم،ا،قدصة

"ت-تأوبعدتأ،أى،ةدعازت،ت!اءI"ؤلاهخجبإن.-4االمة،-نمارا

تماناضامحَهأنالىرأسيما.واادا.دفىت:+4قراءت!ااقا؟نتاأ\-نحأرمق

الم*-نمأركناو-ود-اسفارازوإمفر!.اءساثإ!؟ىيئمقذكرهاكاواةتص4

أ-نمارث!،فءمر؟ء%؟،اعيران!سث)قىأنا،ءكنءقكاتالآنالم!دسة

اصزاربا)صلبعمناكوكاةت.لا،هطو!ذلدو-زةإلطوالجا.معةتثيدا،ثاد.،

ا،سقارمقآيدرىوءق.اءظمقنميب"!يمتلمنولا3مجلهاأضى

؟ا،حضوزةأ،سنهارهـقوأصبحو6إبهابربةا)5المغةوفقدتهضاع

ولكن،ندشتاةديمةال!دأممتاباتيخىالاننصدهقألاءبغالرهوفى

كنابئ.وم!عليهماكانءلىبأتعروظاءفوظأال!ها:أكآبأ!5ة5بض

لىدط2ئلائةحوالىؤبلماإلىقى-خقد؟مادةءلىإحعمل8الميقرا،هانكحاب

2ضإلى%.ليهقفلمالم!اث+هذهصنةكاشالاف7ا،ثة5و"ا،ل،سنةآنةو--

ءابها.أصيريئأما-ىوقعاقحه،ا؟جاإستلة"

إلىقى-خإأحااو-شدةواأليدبخدالم!نوبة،اقراا"ةمحوصوء+لخم

اقا!ادإف!!فىاو-ودبا!قة،واحفةن!-4وهناك،ءثراكا-الةرنه

إيممله.يمالقفال!هدكتابءلىوفتاط،كأراط-ادىالكرنإ!إقى-خ
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؟نبا.اأسفارءلةق!تثتما!اليد!ؤ،.اخةوه:أك.!9001-01.لم9)

:دالمهفىومر-ودةأثيربنمرشب(كتهبا598)كأرحالنااترنإنوقىجع

المثمورز"أبخعلصلمتوبةا،نبالاضاراخرىفت4وهناك."تإهبىةفىق"قرا

.9(1)6الأثعرالقرنئلأراإلىوشجع،؟رادقيفى.:-ودةوهى،أهارونا

ثرثولما!فتلإذبن!يمةمدتخأفىكتاياضمالى-ط!الهمورءح!يذكرو

مهسفى؟ه!*ناش-6ثدياااىإاكصخةدا5؟دبؤرولخةقدموأ.اشءللها

!ةبداثمى،4فيمقرام!ادةم!ثلعها!يةالبردوهذه.،ش؟4برد"بإحمهحميتولأقا

بخمةقالثديأالرصاوكذلد،(ه-6:5نثنعة)،النماعصلاة"

وهذ..الةفبة-نمرفىأتتائهوعقا!روج-فرفىا؟كأيلاقءقعاف

القردةالىأطربوهك!ا،!عغتينل!مصج،ببدوهـ؟،فيها.أصيغة

النخهذ.أن،الاء!فىو!غرثب.فليلذالمثبهدا،لادىاوربماأ.،ول

صرالشجعهماأن!فىمقغمبالى،،مبرثحل".ثابم"اليدفيفىاجمكوبةا

أ-فارةإلىْكذ)ك.ترىlاءنهمنها!فىقفصلاثد+ا.!!ألَاو!اك،ت+!

"كه!ت!لف،!هـءزرأءلىمنأخرعصرالىلافىجعوالق،بة)1-وءرالوراة

الدقيقةالفاصيلحهثهقالاخلافاتيهضيديناافى))ىأكوراةءق،الاضرى

l،هة.1ويخر

:اا،قرجماش-3

tالرعهذا.نل!خابأتصافىصيزءقالمقدسةاتإالكنامصرِ-"يرذا

تو-،فىالر؟ودبدأ.مق.58/587لافهـ،منهوتذ-دءلمابلا)جا11-يءد

قدء.12.والخيعوالهزأ.للرىوا،نياء-لصد-ث!وراةأنوالالمح!اعربم
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أياآرفى،والمنا-:اتادا،ءأبامفىا،-صررءا!،صنهرقةأرقاتفىجمعمهون

،3(والقضاة)دو!أيام)أ-بوعكلهقوانيسالائنين!ى-وكذلكيدبت

ض"سا؟2مبقرأءتا.ةوماقوأ،نهماءاكورأةاةوإلالىإتمهواممى

.)126الاسخاص

ب!!دوضعثم،الباةلى!لأ-!ز!لالبدأت"ق،إقاءأتاهذهو-لال

لكلءف!:مة4)نهبرالمفةوطالما؟شا()37(.ل!عاوالمدراصيموومابى)،صاس

فىالغةإدأتأنوما.الوراةقفسيرأتفىيشخدهو3االثمهب؟.ثأطصقات

ءةافةصعقماأفى،،طفالواءوالنسا،والجاهعن،البمبلسئةأءطعهـقىالنلاة

اللغةقْاشخدامافسروز،ا5بدأ-ى،فلسطينضارجا،ضوءاحا،دالهد!من

محا!ا.حنتاقاالارامية

يمظر:النالىالنحوءلته!رالجم؟إيئالررأةةمراهفى4اكبهالعاد-ضهوكا

ملىوءفرر.معيئةفةمطعلىاشجمْ!بموار.أويقفالوواةفىكابالقارىه

هكعوبةشجمة11أنل14لاثحتىئنجموأنالنرر)ةا!صعنابصعيئظرأنالمزجم

ترو!،وراةلاناةيلأو؟ظرجيظرأنالفاركلهءلىومحماور.أنوراةفى

التراجمتكونإنهأفىمما.امغعدقد.(5،ورأد،تنموها)،ممتوبةالا

؟يىرو.ضن!كلفيراْتس،،المكلوانوراةإقوالالحأصةانضير)تأو

قأطلإ!،النور)ة-الرظإلتفيراتعور+دنمهأتزأجمهذ.أخذ!ها،يام

فمة.سايرة!3شجات،لذإثوضأ،هناكنتوكا،كيرةهوأءظالمفصرهـدطبها

أنورأةححنا."نامعمدةوأالمحررةالرأ-م-ررنجلورتالوقتبمرورولكئ

وقىجمه،أوفظوسقىجمهنلالمم!مد-أشمحبراأيدثالىوصلتأىومما

.)28(إه،ناا،-كارإطء:زثبخافالةيه
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لهالاتوج!الى-يا4وخصعزراوذالدأأسفارعدايخما،اتإا،نتو-وفىا-م

اح،ا)فاال!ليما-"لهأوليس"تأترةقىجىاتكا5،الإحالإقءلىقىجمات

لحقو،فلسما!ن،يبدو-؟5tj،-مالتراوهسدر.يئالمذ!ور-كأش!نا1

وءنأ،قعصورالىشجعيةت!صيروا-س6را.يةوت:براتفي!ا!اتد-ات

أترا-مهتهأ*نرأونض2.ا!إودختامب!دللنرا"مالن!اقنرير)تجوقد.ءتانة

بت-صرفقد،ممو-اكنابةتداولهاو؟نطوتلةسنوأتبر5ث"آ!أدداولماتجقد

.آفدأدورءمنءاوآر!براب-1ء،)ا

زمدوبنخارهضكفىتفرونبألمرالتالود!حر-كا!ايهالح!.وكان

ا؟أ-ضروحيما.إممتوباتاأصفارقىاجملأ-صاوعل،المكتوبةاشا%ماألى

دفلاوصيخما.المكنرزاتمقاتبر.إ!جمل"بانهرالىمتربمأأيوبضر

أحدورأىامبداإلى(اثلادىالثيكالقرنفى)ئسحاكربىبركوذلربى

أقاالاؤوالإن.هذأعليلثعفالرر،:،ئلاضفهمترجمسفرفىاقىأالكتبة

.،بةوم!بتقرأوا،!وبةسنثاهةتقرأشفاهةورد.ت

ها-ير،نويوصأإلىبةانسو،انس،التوراةاسةارقىجمةى5قىجمةواقدم

فيرإهارياصرافتح!،الذكرمبار!الح!هأقوالصب،يرماتحرقام6!وا

.الىكأهب!فىزيهاثمكردُالرأىهذأ.-وصحةالمج!دى(االثات)فىالةرنوخيهورب!

لَاراءىااش-مااونكلوسءق(3:71مج!)الالجاافلودفىمقصوصهوفا

اةاذورجمقىالذىهاجيرعزلىءت(1011مجلا)الاررثلتهكافهةصوص

ألتربمهةلانوذلاثا،ص!قفىتداخلراقدلبأ-ءصاهأنابصحوقد.نيةنااليالى

فن،ذلمثمنلرخمباو.غاهاسروفة،يدوحسبما،بَمقلمءقملسبهاساماقازرنا!ر
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أترنفى-دثتدا-صة!*ضارالزجمةهذهضريرصرباأنللاءتقادلفي

تريبأ.ا؟ث!فافى

المتر-ةاأبداية1منذ4ةا،قصودبمنالذى(جومقى)،"شجمة.و)صطلاح

الترجمةءلالمأخراي!دبوفى!لودى)،دبنهقاءسأابح،لغةبأى

5ولاكن.)دديملمهد4الارا . lbبل،قىجمأتمجردتكنلم،الترجمات

شاثمة؟نتاكوراة5لوهواضظتنأيرعنء!ارة؟يه،ةبا!ءقذكرنا؟

عةثاكص)االالاضاناصبهنالليودضهمرفىالث!ائعةالآراءوتصءنتيرالجاهب!ت

،يبدثفما،هـناكولاكن؟فت.(ة1،-طوإ)والهاجاثاوا،-،ق(يةالنظر

إللغةربانبإتوأطانال)فعمبجماهيرءلظصرةيكوراةلدرإسطرق

.ةقىالةتاثفئ3؟اد*دثيبررىيقا؟ناالآراية

ا،نبا.،سفارناتانيووللنوراةأونكلرسقىجمةرهىأفاثعةو"ترجمات

افادتثقىا،و!ن!وبليخهالاى،ا،ضار(جزاءعداةي!،دقيقةقىجمات"!

.(مرءظءة)4مدراثتجأثيرات

:،1،اصورة5وأصممابل!تجة-3

لجاهيرأكوراةالأةوو!وشيحيرتفق)كورا"وفاههىالح!!تعبحيما

ا-دراذا5لقدكان.را.:لكاعبرىاا،عىدرءقيتغله-الم،الراجم!بلغة)فحب

نجه،يمرأونلفدكاأوا.ج!دمجلله؟خ!!وا،الاساس"ونظرمفى

ولضاتعتيرأىأتيمتبروننواوإَ،4بامجلربهوايبو،ويف!ون!يحهون

الكبافى.و!يرة5رتروفمح.أو
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اممالمتدسل551مانقمعليأخذثأ.اكين؟ما.اطؤلاه5ءلأكا)قوتد

ع!نواالذيئالبهابدارهىمقء،،دةيدكبةوكان5!يم5-و!ر!،الطَضية"

4؟القدالإضارقىكرمذوودوقد.ر!فيروالقراءةبة11ءتافىتبراهة!ا

أبالمفيا،ولالملرك!س!،لولكئ،(،1:-5الق!اة)الفديما!دمق

تبراهأو51:اهبمعابةلقد؟نوا.المالاقادالء!ظصرأ3!اإَنا،ولابىتأ

،الرب!وواة"قيعهلفما)رهياأيامناذكرموردوق!.)دع!خاة"فقفى

.(28:8دبا)

"ءزراأيامفىاوضىكاو"ةا"لهئا-ةكأةت.لالاد!لبةعا!افحوقد

وقد.(7:6شوأ)،صرسشريعةفىهاهو،كاتبنه-"هوكانالذى

ينر!ةفىوالو-ظ؟!ثعدايخما،الفترةهذ.فىالكنبةصت!علةاتملت

ا،ةلىوالمحافغلة،،بأثمرأ،المحاعةأليدظدخاطذراكقلمحيةعل،ارب

النمريعةوحاملىالمكتوبةالثريعةحنظةبرقهو؟نرا.ا،صليةصورتها5لى

الختلفةواهـوط4الكاةقفى!يرأهمكتةهزلاهفقدكانهذأوعاثا.ال!فهية

.فر؟Lواوأد؟داتت15والهر

،أى،+ءزرافرهاب،بإسم1،مروفة،كورأةدممابت-الرصمصخةوأك

اتصاربعدتحديدهاثم،ا!ل!دس!!هحاالذىءقرافىا-دتونثاىطب

.)92(والدارسينإناسخينجما*؟وأص:حتالماَيين

ءزرافى!-تجهف!ثءاالضور،ألانودرتمز!وصو5ءاء-به.-تموةد

إءاطت
.،كا5"!!ابو"زء!اوطى5!ابو،هاعرقْداب":دس

ايأعةأقور)ةدكتبأصاسأ؟نص،الختدةةتسخ!اأكادثةال!بومذه
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فاخإلىقىجمإلفءخهذهفىوالا-ضلاقأ-.يكهيئيةللتر-جمذاإثاءيئبالسامى

ئثيوعوذفي،إه.اطزاْوادث:بجتول11ذوىثيراتتأوإلى،ينحذ.يرتأ%جهلة

يرنالاهر:أء.الأكشة-لماثفىاليهودبينا-يا-يةواالدينةوالةرقالا-زاب

نأيدودءموراهتسهىفزمةكلنتو؟،والمسبصيرنوالمدوفيىن،والمنأغرةون

الةديمالعهدقئث:فعقإثL-"هِا!فىورعواثولم،يميلفيأمهدء!فى2رائها

لجيمالرأجبمقأنوجدواأليهبةفإنولذلدُ.الحاصةم3اغرأشأجلمق

مة،كوأقواللائعوه-ت،+،لكسسياجاءملواوأنظك!14ياكوان

.وقلرااوحذةووهاوفنو!اوقارد11ظوروفى)صاتدرمها15ء،ْ-
--ط.-

ئذينا،نيم.أكأ.ؤشةبدأت()نلود)الئفهيةيحة-الثوو-وسع3تقدومع

اقتمرو!نا.،ا!خ،فىوتعليمهااكة!ية4اصريه1وبكثرراسة!م!متهمكامة

للأمملفالالمدأرسفىوقعأ:هـااالمقدسةال!تابأتكعابةءإلل5السهتبةكل

.8سوةريم-باآس5أو8سيفر-باقى"تسمبأينى--المدارسوههسوفباب

وا،ء؟.،()!الاتوت)اإظريةيكساحْزادت-.خماا،يامرو.ممر؟

سامبعدا،-صوءل،ودذياالمتهدسةالكثببمتابةثْمهلؤ!أ(الدينِم)

أص!حفقدفاوءق،د-!قوصكلدصتيرةالىأدكاتبصااخاج،د:الاه

وأصبح،)03(،الثوراتبةداالقاصا-ب،أو،رةما-؟صاحب،أل!تب

يإنما،--(ملمديه!)لمهونالمهم،ريانبيت"فىالاطفالتلميمعنالمعولون

ال!تبأى،-تام--وفير،مأصرأمكا!،أل!تب5أو،سوذير،31أصبح

بدأت-يئ،الوسما!ورالع!وفى.ازوزوتواالمقدسةادكتب"اض!فىاتير

ءبدةجدههنةههاكأصبحت،وكبرال!ثبمبلء!هاتدتحدثأ-ا!.ق)لمحاولات
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،الما-ورةأ!حأب"واسلبإنعا،،يل!:ل5؟تباو،المندط"مهنةوهكا

ا!ا)أ:-خإضةيرثفلفيماأفأهـ4اتالملا-فاقإبفىواخمروفإ.!افى0المماط

.7*تر-اطمقي!اثقنعقاتا

الىأهمىالمركز"كافلصطينالملادى؟نت))!اكالقرنوصفءزراأيا.مومنذ

إدأفدطإ!فىالمسب!يئن!ودازدبادفنرةوهنذ.ادعتبةوأعألمة)ثراصةلد:

ا*ادا)،ثه"ا"فىا،-صوءلى،إلبااثذ-اىوا،الندهو!فىاركراهـ-ا

اليلادى.ال!ابمالقرن-قصأمدأظلالذى.ا،ر!وهو،-و:ا!أ+الىأ!ا!لى

والماصرر(الرثمة)النوواةعاتتفل!ط!سافىنث!أر.واالإ-لا.،ظاوو

الماسورةا!!ابمقثنانهاوهناك.فلمداالى،صاlامقرهاالىأ-كأىصة

فقالى،بئدأهنجدوهوسيه(ثيربنهوسيهبنامارون:وماثيرمابتامعهورين

ساألا3خرهوأضيروابئ."نةتالىبن5و،اضيرئا5ث!!ابأصطا:ثرااالذين

ومق،فيلإصاحكاهظربهارفىويضبر.الم!وربئرةالما-صحابأأصة

لكناب!مبحةيكخةمسانلفىمقة"مدرا!ي،بمونبئ4موثربى"إثم!

وهىبمبوبنشلووءوممتبهالديم!عهداعالهكتاب؟ملامومن.القديمالعهد

.(اك:راتل!دالتقا)المأسورةا!ا5وايرايةءلا!ات،:-و-ء:ث؟ةْا--ة

.\هـسمات1عورالهق،همحا؟ئاالدار-؟يئص!االمتباوذةلأ:-.ضةذ،5شهوكا

!اط!نفى)ا،ض":وعاش،اصيربن?اءهـى"قف؟ت؟تالىبئأما

يختانه؟ط4ولىبمة،والماصورةالتديمدثذاصةد:فىوعل4برطفىكذ)دكلاور

وبصفة،ال!ماتيعض-إقرأهيتما!ة،وضا!-،القضا!بهغىفىأثيربنمع

أزايرىآشيربنكانفف+أليا."تجإ!تاتحيما(فيا!)أك-ب-رثفضاصة
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جهلخيلةرالههرةلجمهباتثحلا3أيرىتغتالى)بئإنها؟ذهإ،ل!ونباتبها!

إكخة،ينخلافأتايصأوهئاك.شعالىبنقرأءةضامحتوقدهد!ر!إءاا

حةالك!اقراهة1جث.ق(إيةالغر)الةا-4اثواك-كة(الثرؤية)دلةالبا

أصة.رءلاضاصبثعكلالخلافاثءنهاقتمرت!مد.والوقفلنبروءلامات

.س:اتعرأت!نلم"ق،المكتوباتوأصنها:،.أ*؟)

شو)هدأواسشناجاتمنهافصخاصانبكاقه!ادركأيخةهنأكوله-ضه

و.!كن.اكاءودتدوينمقالاْن!اهبمداسور-11وأصحأب"كبةأعالاعق

ةلسطينفىالنكتر-5-ذهلN-توقفئمهـؤا،.أعا!أنفى!ثدهنادُلإس

وبسمت،وضاعتاليدصسرو)احستوبةالتهديملة،دأتىانتثهـت)قد.ا!إباأو

))نخ.فىالاخلافات

الما-وربة")الا-ظاتبةملكتاالقديميدلاهإتهع!لد6طكنااله!ماخعتارواوقد

.ام!ير:،ا1115-ورةوتى،والبارال!ينفا-بةمقالتصهوأمقعلالقصيرة

)11-ورةهوت!ه!أطولملاحنطاتقإلنتف!وحضهكصةوقأها

،.برةاليم

-بريبأ،المأسرالترنفى،رة!هـالما-ن!اقى،هبهبأ!زءققر

وأحد.رماةا-طاءو-ودابمكمامازال،ضاصةفىكبإللأ-ظاتا"ذجمةت

ادممآبذأ5لإث-5و.ثيرأبئكتبهالذى،النبرءدةو)،وكاب5ال!ضبهذه

)اة-هـ.وعهسألما-ور-عهسبماجحرآو"ش،ن!ويةهلا-تاتءلى

أثير.بنعبهالذىالنصقبلفقديموقبئء:سيماربالىوأسذاداَ
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:بالمام!ورةاصة41لاقاتوالهالملاحفاتأنراع

-لمما:Lأبالماسورةالخاصةوالملاهاتالم!صظاتم51مق

رتفر!بهصوةتكب"ىاد؟مأتوص:اقرو.1وا-ح!وبا(1)

تاق-فينرول!ي!4إو*ث!+3نقرأا)شإ+6مثلأخرى-ورة

تأق-لميهمالَ!-؟يةرأالذى*ء+6يرهوال!،-+3جع!4بمد

ءوأتحكلفى)67ابرِققرأ+طه+لااو!-،الهاءمخت!سحركه

وءيرماء.(91:ط23اللأو+يئاأء:ةيهاتاةة11

أقديمالعهدفىالمكتوبةأل!ماتوه!ا:اقروهاوليماسالم!توب)ب(

،21(:16الثاقلحمر:)!*ء:ثلمثكلةئنوهـكا!طات،تقرأولا

ضرورولاثدزا!طاتوهى،وغيرها(51:3)ر.يا)++6؟

النص.فافى

ولكنهااكصفىواردةليشهوءتممعات:يهربة"ولي-هقروء-)ص(

يدممالهمنبدلاداثرةكوضعالاعلىالنصثىوأق.؟ققرأالهامثىعلىلكب

ءطة:الهامعىوفى(03:13!ضاةأ)!ةب،*!56*إأْ:ثلاناةمة

(31:37أر.با)!?لآ؟لإ+،ئرةالدأخهبدلا+!ب

ويخرعا.؟!8ل!ب:الهاهثىوفى

:وإلاياتبأ!اكتةعلغ(د)

اصح131يكاحرأىص!اتشمارةوهط:(هيرط)أكاسب)هـ(

اهاأهاتNءفونةفإكمرلذااث.!أيرديمةينلافاالى-خةق4ءاواردة5طمما
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لأأ6:ثلا!اءشفىحةا!محبال*طَاهةثصمونثمفاااثءوكل!لاتاهذه

6،26،+يخك!،6:سبا%وأ،(4،ص!:36؟91:8،52ت!وين)

!هوإخا-با(ا!:91،ولال5ص!"،03:61،32:23ينهـحو)

فى36؟+

:4انما:ث!ورتها6طرالما-.ـرأنضتة-م

إلىالمقدسةباتألاكتاقفيمعلاللود!ر-تمانمغاد:ايمود1يمقلم

تفمْالدايةةبط؟تدربر!النقسيمءذابدأوةد.وأهصأماصحأحات

الىالخمةالتوراةأسغارقسهوافلاصارب!د.اصماصاتإلىالمةدتالكتايات

التوراة-قراهمقبتم!وا-ق،جزه52إلأنورأةفهـواا!إباو!+أق!ام

جز،531الىيكوراة-ضه:ايئفلسطفىمول!:2،كاهلةسنة-لىكلبال!ما!

*اءمتطةوتد.صعةوات:افىثتسترقراء-نترةءل،(صبت)ضلا57او

عسلأ)!ةفط!لت!دةصولالىالةديمالهاد-فيماها.عامإشكلأبابليةيقةالطر

لاستخفأ+!نئأرأأليمود)فمارلقد.المسيحىالنصتقيمبتأفيرعترالىابم

الفد!المهدففبمننسبق"!ال!ودخفاقانهمفىالفولجاقىالنصالميحين

.المسب!ىالنصمعرممتبما

!ث4تمامالا-وضااشيربابئاطصالمأ-ورىالنصة:ا!أنوب!د

هلا-طاتأدضالتموقد.ىا!اأكويبنبأممال.الاهتاع!و-ل4الماسورة

المادةب!علأةديمادبالهاءاعةد11إ-االكلأ-خا!إرةالما-إا-!اب

عدةقالملاحظاتمذهكتابهأ!علاءقحد:ضهومد.)ابنيِايئأ-ثشاو

الترنفىول!ق.ه!اوال!رضالهدفثهممقفيوايلملا!مظرأمواضح

بريخاهراد:افيحييمبئيعةوبقأم('501-1524ععر)!ادس
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نخوءشعاثا،نقديةظربو-اودراصت!اببحثماومام،ا،إ*،فلاتهذهكل

،جدولوتء-راهوت"النأفىالرباقالقديمالم!دكنأببئ*ريروقام،ت)نمة

إلا!اتاتيبإشقامرقد"الصفحاتواهثى5ءلاهلا-ظأد!ااص!امةهع

بإ!الملاحظاتهذ.صيتومد.كنابكلنهايةفىأب!يأشتيااسورية11

"ندبمالعهدمقجدثدةامخةعد%تا29ْ7ءأ.!وفى.،النها.الماصوربة"

جعقىا)قيرأثبئا(سمخةءلىمدةاتا%هكا(ك-الا11،:عة)هلقاخا!قيحربىها

.)131قيجرا*فى"ود-او.هـوالاماالةهـنإلى
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هسلحضااالةصل

(33)المشنالغة

!ة-دمة:

وماهط6مصادرهاى5وما؟افتهتىوودإت!و؟المثنالفة5!ما

ية؟العبراللغة!ألتأتهـةشات"علاللغةهذهأ.تتءدىأىوالىأ-ما!مها

هنةلمزةممداأنهافإنة.اللنةةشا!فىهحبةمجالاتئدداقالم!تجا!مق

فإنلطبعباو.إدأتةذ-ديدةنرةتكونح!!الإنتهاءفىاللنة"طورةشات

ظردتومد.!اعابقةالاال!تر-!هايةفىكامنةتكونه"فيتراتا!دىبداقي

الحدتثفى،سكدون،ئعةصاو؟نت،ألقديماالعهدلغةهقواثقتالمشنالغة

ممو!اأن)لمحتما!وهق.المقرأ!رهقهتأخرةةش-فىالكتابةوفىابرى

وعزرأدأيالأسفارثألمفصسهقأقدموا؟د:اساثناضولىبهض!ص

فىتتوففلمالمقرالفةةإن،أخرىنأ-ةومق.ويبامعةاشيروسفر،ونححيا

واض!أ؟ن،أكمريةا،-صوءك،ا،دبيةا!غةتأثيرإن.المقراع!تنهاية

جمالهناكفإنذلكءلوعلاوةاطديثرA&فىسماولا،ا!نةقرات!بركل

اففمنا،لغة"؟نابة،ذرو!افى،؟نتالمقراعصرفىاطديثفةإنط،لقول

فىءوعردةاصفاألنةخكاثصبعضأنذلدءلوالدليل.اللغةءذةممدرأو

ةثءد-شىة؟،؟المقرالنة

المثنالغةءلالاراميةنيرتآ

ية،المشنراالغةءلىلبيرحدإلىأفىتقدا،راهةالهأن4لاثدقيمما
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ظرأولاكن.(وأفبيراتالمفردأت)النوىاالمححولفا-مةمقخاصةوامفة

رفنا5وإذا-)اةرالنةإلىدخلتقدشه!!يرةأراهةوْبيراتلانكلات

ينكا.،ومق5008ءقفيدلمالفدهميل!دفىالراردةالكلاتعددمجملأن

)رنلهذاأنتعورأنقلنا-ألاراميةالكلاتمقالنيتالكلىذ.5

افا،بو.بئياة3وحد!ثلغةظقاجلهق؟فيامجسنأن5-عنلااي!ةوى

هى؟ش!للقرالغةأنمتابلفىيوميةاخباةفة"ىت؟ا،صألغةبأنصلنا

ا!اتبأقربنتاصشعايةاث!شاللغةأنفيهلاث!هعلىذ)كوبناه.ا،دببةالىكة

اليومعة،ولكنالحإةمظلباتلمراجهةنلالهاالننصتدل!الارامعةودى7!ا

ألارامعةال!لماتمقهائلبيا!شخرالمثنالغة)نمقوبالرغ!،ؤ!هقةالرءم

!غةبهاتصبطابماحعفظتالمث:تيةالغةأنالىاثيرأقمجبأنناألا

بمرية.اصولذ)ت

المثنا:لغةأصما.

هقعدد،الحكاه،لنةوهو؟اثنالغةعلىالنلودثطلتهان!الاصمذلللقد

ءلاضخدامهانرفىقاسرة؟نتاالغةهذ.بأنالصثمأو-ىصث،ا!غةباخثى

تشخلموكانتايمابحاجةالثعبجماهيرتأقلمبيما،المدارسفى.الهكماه

القاللغةأنياإلا،الحكما.لغة"بإصمالمقصوديىاطقيقةفىوللأن.ا،رامية

و!.ال:ر)ةب!ااقكظتجه،الوراةلغة،ع!ص5لىوالهماةالح!،5بهاكتب

ولافةرراضربعة5لماعرةاالغة"ذ،الةمناهلبى،النوراةفة،قببرأن

هذ.(نبهالمةمودليى،افىكماءفة،نمهيرفإن،العالانةبالمائللادخل

أطاقأالغةهذ.أنذادءلىوالدلإ!.ميةدواباةاطدثثفىتمهاةتكنلم

؟ا،راالمفةتسهقهذأشاروءلى.،ابثرلغة5و،المثنالغة5أثغاعايها
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والنع!ير.)اشا-مبمامنهتلاىالغةاى،،ثر-وملغة"لإ-مونودي!فى

زانو!ماالذلىوا،كراد.البدبنىلغهفى%هوجوظلى،لاثولىْ"صفى%رم

.لم.قِى%.وم"اصملننهمعليطلفونحديثالارامية!غة.ي!خدمون

درجةعابوجعلرا؟ي!مااثناولغةالمترالغةبينواينرلمألي!ودوالحكما+

.،المندتالغه"ا-مءلءطع!..1وأطلئواالايةمقؤاحدة

لت"المث!ئاخحائ!قْ

اجاةلعةدفاتبكلةَيناشا.بماحاصطاجذاتلنة5سالمثنالنةان

أكلال-!اولا،يموميةاباةقطاعاتكلوتثملتجةا!غويةقفردأنهاأيوية

اكحوفاحةمقاكنالغةتخلصتومد.وأدوقوالحقلالمنزلفىألابطا.أناس

تبالمثاولغة.المقرأقا،دبفىجكةالكل.الماصووةقيودمقإتلوبوا

نحوبة،تعقبداتهقعليهلثقلبما،للقرائيةتقيماتْورلاغةمت!عبدةلفة

مقضأليةافةوما.،بخلمحروف،ممالمصلدأو،النلبواواضخدامئل

ودق!ارهرو!ابباثه!فنميزهنامفابلفىولكنها،اقرائ!االحرروالأفي

)فهوهى.اليويةأنجاةامواجكندفقومتدففة،شمةلغةوه!.كلاههاوشأه

وند.ثلي،ْتقادع!ألقالكلاتمقوتتخلصأضى،تدىوقىعورةتؤلىقبدلهة

-لالاتاتومبأوجدبدةكلاتوتخاقهالتديمةالكلاتالىمحديدةمعاق

وفاتالا?إجأنماالها!ةةأ-ية

دونأناثالهيكلصرفىفبأةاطلتقداالغةهنهبأنالتو!المحبوعق

ةصاتذلكفبلمععملهكاتاالنةهذ.انانفحقد.قةطاعدادوعاولات

الىبمهللمكفةلاسبابولكن،يلكنابةفىأوالبومبةالحماةفىص!را.منبن

،الإثادثبضرانفاأهلادومق.بها،ىكضتأ،ثيا.قلدإبديناال

4(r-الهفياللغةفىوضا-،ور)ية
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يركه--بما،،ولاافىبكل!رإلى-خير،المثنابلغة،ءأمبثىكل،كا.جاالذى

ءقإ،فىمنا)نجانور،(5851آطه!ير.قفى)!-بجها"نل-ئنابابهض

.لرأىالهظباكبةساعةأرأ.!ةوهناك.وأخرين(086iعامالإثاتدةث

أشارةأىناور.سعرىمفمزنفوصفرقبولإلىأدت!ىالفزهذأ3ْةلعمان

ةترةفىالملقدسالعيابأ-فىا.تعمطعالربوفضامةللتقوىذكر"ىأودينية

يحة.اكالهياةءلبيةالفرباةهةالرةيهابطر؟نت

الما:ولغةافرAالنةإبنأنمروقكا-2

وأاللغوىفيا.-:ثمن-وا.للنتاولغةالمقرالحةبينصبمفروقهنأك

يكوراةلفةجمناقببزلإبدهنبأتاصقواالحكماءأنلرجة،ا)فردات-بءف

)،!ناهبلغهَالخأمةالمفاتى5هاولكن.افكليرةالاتو(ن،الح!،.ولغة

الض:ين؟بيندفرقأنيملأقويمفأالمقرالنةصههاةتخاتأنيملأناخا1و

اصنا:النةعماثصاعبرزمق

:(اعينعا!1رواطالالماتى!)لإزعتةامحديد(.1)

ففى.الازمنةفىهنةبةاوتحديداعبرالنةَفىبوجدلاأنها،هروزطمق

!نولانمارق.الافمالهقأنوأحبل،لاصانعفابالمهأزمنةتوجدلااتمراالنة

اكممدثذهقفىفملهرمقوفقأولسالفلافيةل!وفقايتحددءالازت؟

الئاغاوءقفإنهمج!ثصزفاوفحلىفىصتمراماكأالاأنهءقبالرءم

؟بر75لأله!ْةمئل8الماتىزستهوالمةرا-لغةفىالحالافىاهذهْألات،!

6؟-سس3؟6؟ثط؟،!ا!:،لَحث)

بالرتم-ت.!الفلي!شنحيما،ذل!مقالهمخىوءل.(ااْ:23-بى)

!5.دعبرألر/"ىالممعقبلصورةفإن،زمقمنذيداأربالفهل"حدثتدأنهفق
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،(61:27قألا:تلصر)!-+إ.ئما!!*لألأفى.7!ل!)أبلأإ:قث،ذنجاث

اطالزمنأما.(7!ث:6سْهثاإ)ب!6لا!به!!م--ب6!!

وهى،7أغاءل31إس!خدمنهوبدلا.المترافىالإطلاقءاصتضدهأفاي!

عفة.ا-2أطفىءثا،و"نمهثالإسمتاإ،و-ررءورة

اللناتمثلودتقةفعةومنة،عدثةا،زمنةانعدلثابةبالفولكن

نءو.لطاا-لر-طا،قبلتاا-نمحا!ب،ضىان-لانه.بيةرولاوا

الحادذه5فىزصتخدأإ!ناأفإنمضكررأوودائم5--مرةما!الىالإثارةأ-ا!

.*!؟6!ا6؟6-+؟6+أليهنرنةفعا!إلىبالإصافةالحالزءقصووة

أطاصة-اعورةاوهذ..للأعابالنبةااوشعو؟ءس.(ا:2اتوت)

والمعمنقبا!الماضىز!تمقخكلفت!لادممينونةتلخاطالزمقإته،ل

.عامفيكل-

إ؟-بم!م+...!!ح!!إ؟ولفى.؟؟6كح3++-!لأولثاط:

ل!66+6++.:اهقرأفى)امينةهذهوقرجد.(3:ابراتوت)

،(010،1المزاء!ر)+!لأد.3-بر؟،(3:11تروج)

مه؟؟رعوو*؟.؟!و،(7:اةنها.)تحع-ب!؟ا؟اع+6؟

وىيرها.(21ة31ئميا)*!؟؟دب!*6؟!"(ا:ا-ئا)

وفالة،المقرللغةالمهين،التابواواتمالا،اصناامقغاهأألةوقد

-ةفىواردهوماا!ص،ةرا11تا-لوتقاحدفىفي!الىاو-خقىملإلةقينماءتاصما

برا!رت)الصلراتلغةوفى،(66:71قدو-يئ)يصيونوالنهرإلماثأفياى

،!!ت-+6)-وا"ث.رةاء؟ة؟،دبررةلثليفىُ.3،2(:23
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+8..6+-فبالُاء-1)مرت!ضاعدافبماالآثا:ثدوفى،38(:5"صا.

فىن!دالم!برذ.ل!الاتلهذاذ3ركنتليماحط،9(:6،+أط!!+!ر6

...مط++!فى+بر3*ك!6:املإمبخدالهذااا.ا)رزمسينالب!ونَكلر

:TT

ا5!تذأتدو.(35-42:!:قد)!؟6+*+"+6+في

ول+!1!بإير6؟؟)؟ل!أررامهة:ءثأط!لا-كارالمنأ-رةافىالزيأدةفىالال!ا.

-نمروكذاإ!،!9:27-يبلح!+ب61ر"+ج!)-ا-بو-نحر،(6":

5(كا2o:3طهـ!ل!!...6-!نبا!)ابرأ

:تبازتولأخاطباملمخا+3برب.ألنا(ب)

-اإلالإشه!الءن-وقفتقدالبطاشإصخداممنالحمحبةالسورة!ذهإن

ىأثب!توال!ب!طالمحاطءلحفخدم61طااله!ورمحلهأو-لمت،()هاةطراعث!س

وقله.(6ي!!اجبه-6!ا3دآ!ح!)-خضنهير03الىاأمتخد!إ

بمحبينا،ضشالنةفىفرقيوجدلاث-،غامأالصوهـةذه5ا،ثنافىت-وقه

لمغةيالأ-بةوالْامركذلىى.الاصتضام8!ذابالنسجةا،ؤ.ثوجمعإذكرا

!.يةامراث!دةا

:+فيجما!لاء.قبدل!نج!صولاالمرأداةامدض!ضا(-)

؟ته؟ور،+بالْي!مقكالةأمدمو5ئثاالحرفأنر%ف1،5ش

جدا،،راْو8قر)133.(ن!*!أون!ا)ايخدميةاوفىييا4ا،ثورتفىاصله

؟؟جبًإ.+إ+فم،3(!ا:!.كاأ6!إ.ئر106ء:++إ-.نغارأأ)5

(13012اةامةتا6)-جمافبا-3لأإ،،*!بجه!ك!،33(ة62يئثالاُا)

ألصورةجدو-ادففلاانثيدو؟ت،(02:ايرتا)1،+*!9بخط،؟ط3!

المقرا؟يئ.لممصرهَ.راتثلاثمقابلفىءراتءضثوءة11
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:706:71،7:21;الةمكاؤ:رن-د!41ور!رةإدذفيىقةاالاد

ني+6مو-دكالةالاثادثيدوفى.مديمبالطبعتأليفهاوزمن،1(6ت8

فىولكن.لاصفرعراناوأتتدهتتأترةية7ومما،فق!ا،ولىالآيةفى

اءبةأوحق،-يخبا!ةالادأإله)تيثج،عامفيكل،اا،قر

رر.مما-.نجباالاداةاتخداه!عنالآترونمهواهامنةالمقراصرفىا،نأ-ر!ن

لغةفىبالقبرلتظولم!ايةالل!ةفىضائه-انما؟فتإلذ)كمر-خ؟ن

.ا،ددةأصورةإا

.+نجياك!ءا!.اكنالغةقىتمامأحلتعنجياالاداةأنةدهذاب!!متهأورخط

ن!اإة،نبةالمفراالإغة)تهإلالىغيا!الق،"ملواتلغةمدافماوذللث،غامأ

حإ!مديخرالاداةلأاتبلأن،بءهذاولهس.+ذي!ألادأةقفخعه

ث!ء!مه-!ولاداةانهاءلىظصرأاست،لها!مدلمالاداةءذأإن.إكأأأمجاله

لء4سبدو%ثاةير-ئنكأداةإنماَااسعملتبل،+نجباكرئةالمتراالاد)ة

5أ+آ؟؟؟نجبا++:سا!،ألة-،ن:+ثتيةالهبرطَمة)1غرار

،(6:1برا-وتأ+6ا3*.جه1*6!اي!ي!،(01:4إصا-بم)

؟!حني++أ++*!ا-:ثلالن!ناداةقيلوع!4وةاي!ةفىوكذلك

3(.:76-بى-أيررضاليمنجإ،6،...نجبارو+61؟ي!!؟هَ

.نجباعالاداةظ:ر)د(

المايمةنهقاس:حتلهالاه!أ!ر-رتإضافةمع-نماا،داةالة

الم.يلأ6يأثانجياا!ب!-+:سْل-؟+نجيال!.تفاأفيضافةأوواسبحية

،(1:االإكادثيد)+ة4نج!الج!+نجيما!ج!-7(:3الإثا-)أث
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(1ةاثاتجا9لإبخاثد!م+أ،،(ا:با-يمهز؟3؟*!)بخبما!أأبرلماإ!!ا

وأ!:حتَثمةألاصىصق5ي!ا؟ا،ربهةا،داةلمتاننكصا،تام،رورو.وض!يرءا

ث!؟لإ6*أيخبماأ،؟نطأ.663ذ(ه:7؟وراس+ا6)بباأل!ل!،:جشل،يذاكاظ.،4

صور!قبدلاا!صوء4ا،داةمذ.ا-بكدمت-يت؟(91:71إ-رابابا)

.المىصرافىالإصسافة

+..6ك!نبا-*؟يخا:ثا!المليئكاْريشأأ-ا،ذيةإتواحلمةإوءذ.

ذاو:ء،--.+؟+نجباكغئةاقرااالمىورة-كلاءاا!إ-مأأعصورةوهذه

نجبا(6أ1+؟ووثل،المشنالغةفىللاسما،فافةالمل!ةكا!دثبدوالى*تخ!دام-"وم

ويردث.اا،ة!فئاواردة6،6د؟؟هنإدو*!01:21هوتكأو)

،ء*أ.4إثواوالمووةالمقرائيةامورة1من!!خسمكلأنا،صإنبهضز!

لأ؟+رلمىيم،أ3(8021؟6:االإثادنثيد)نجيا؟-يرِ؟صصءثاط

،أبيالم.(5،مشباءيم-ت"وما)

لثللفاتصيرإشافةءا!للدلا،ا،صنافىاكلةاهذ.اصتك!داوي!سْ"
.-!د،&نجإ!ألأ،6؟ب

،(01:3.صاحيم+)ب3نجبما!اأر(،3:867-بتإت)

:المةراكحةوفى.(72ت16!لم!ب!؟"لاإ،إبولنجبما،++أفيابر

.ضاختدامالاتءخهعالبوعذا.7(:3الإثادزسب)6.نيالح!!أنجبمااا"+!جم!

أأ+.+بر!ب،3(2:0يالدا)لأ،!ا-ك!،-+؟+ننا!بم:اطصا.ه-لأُانا

05،6ة

3دا؟يال)66ولا-+6ءأ؟-
ء.6

.4(ةاله.ر

:)Aلادأةاإلنصصاصصصى-)ي!را+؟؟!ة)وءيرءا
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إصب!:ايرهالشء-()

نظصإلىمضاظد."يأقىاسماليثيرصيرمعر41-رفباتأنصحدث

متافأا،رلويأق،يهررأافىر-رفيموناطاد.imوفى.الجر-رف

6+ورل!،8(:2ناهاسا)روش.---ب6؟.لأاثىأ؟::ل!،لاف!ير

*6!في6فى،(ه:5خوتهـأ)-.-+،ء++-++!د!ر6+!ا!!
،7َ،-.،.

هذاو.(6:2:تة2)+لأ+؟6!اِ!؟؟-+لأ*،(ا-:،بداهم)

توجدالمقرالنةوق.ماهيةأللفاتوفى-كل،رايخةVفىدj.و-آالاصع!دا

خروج)+6*يه!+*؟-*16ول6هثل،الاصْخدادهذا5لىنمادفينَذا!

،(6:8ثلاوا66؟ورلإثريه!ولم!ض.65لأبم!!؟؟-!،(3:6

،(32:33العطر)-+-م!،بهاب!++مهلأب!بما---!؟؟ثلإأ*!

لالاثاأن!3"لأ(2ة34حزمإل)!لإ،6فىa؟96لأ+5ءلَإ6
:7 : - . + :. - : 7 : +َ-

.(17:13،ل!*++)أمعال؟6-++إلِا،5(130)أمثاط
،.-+:،

.أصورا!تكلوفةأ،!ارتبطرءناأتإدلكجىا!الي(و)

المت!.لصورمعللصدريةلاممعالمكدرشثابهْصترةالمقرالغةقى

ا!شةا،ةعألوا)افىوفا.(يا.أأووأواخهاءا،!ا!واي!فعاا،أ-اا!ا،فكلإخ

.(اط...ل!336!63َ!ا؟-فى-!=!+!ط!أ

مؤفهثاءأونون-رثفارهاأ:ألف-رف"فاقاؤهاا،فعالفىرلكن

،أأولفبمت،+وفى"َهـفى*ك!،=؟!ي!؟:ثأ!ْئيةا--ااائغةفى!ورلا،

أفيا،أتعففدالمثنالغةفىأما."دةْتث!نياب!اءنكال!؟=برنجياسمما
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إصبدالىإ)لم6!،اُ،9*!به!:أنالىالفوء!ا!الافعا"ذهالأ-به1

فكا-++ط!كا11+ج-غ+ك!6؟،ط!ول!ب-(وارالإلفا

وففى)،ص.ذلكضأبهومأ،--.-أ؟؟-15ط!ولكانكابر*

يلنون!ثافديماليدلغةفث"نؤنظؤها"قا،فمالمقا؟صلصوربا)نة

ا)خأ؟بيرتهصورفىومخذف،فيالمفومئبالغا!طيرصورمنالمضفى

كرارعلا!مومةارينمعكذلد!سذفاثنالغةفىول!ق،11"ينانم!وحأ

..ضا--.-ر6+-6)ث!-؟6ح-16+:مئلى،لمةأصااط!لاها

و5هذا-؟بيمونأنالمحتملومق.لم3ر-ب!!ا-6و+61:6،ؤءال

طهسإلىأدىارزىاءوالاتحا.هداونةس.المعالنةفىالإصاطةالىالإقيا.

.و"يا.بالهاهت،أئلام11وا،فعالبالافه*مالمق!%الافحالبيناشوثا

اص.ينالمجهوءق.أمرتأناجةمقمتئابهتانالمجموكأينها.ئن،نوذللث

نةسفىتشخدمعلصهذ.مقالا!الإمفىوهناكبل،الحدتثلغةفىبي!ءا

؟301:3المزامير2،د73)6،،+!=776:لثا)قىلغةفىالىفا

اتوب6-)،ثت.لا/لاءثخ!=6فىإ،(%51:0المزاهيرشى؟بر
..

لج!!إ+د،)+*5لأثا5=+ط!؟،(15:)افات!طوئل7؟الأفى03:8
..،+..

++لأ6َ+لن،(38:16،91أثوب+!د3سث4:3إيخا
..:+++7

و!أك.(73:12ازاءيرا6+؟بئ"12:23اوبأ*+بر*ي!)

أحيانأالمهىفىثتيادا!ءخلفةمعاقلهاالتىمقايىخءث..قا،ةمالبعض

!ن،الصيتها-؟تبينوارقالةلطهساايلالمعنالنةفىزادوقد،المقرال!فى

بالهاهاللامالمتلةتالا!فى،-دكبيرالى،با،لفاللامالمضلة،مهالا)وأدمجت

،ا:6تثيا)+س*ة+7َذ!6-+لأ،آ؟-6،+برثر:ئل

.(7:هبصاحبم
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:اة-ذ!رةانلأهسهـا.()يئ6+ة؟ماتر*ء-!ذ)

،ا،ةرالغةإ!ث5!الهلامة:للجمعءلامت!ت:أاإثلركأفىصدتو

خة،ؤدءإ،مةمهأ-:)بمعإمةو-ا.أ*:ينايهلاء-نكوعت

ودرر-،ا.)34(ميَاافىمرأتعدةذ!ماردو؟04أةووا61لأ"رأء!ةثات+هات

ته5أنأثغاَاكهـأومق-اءك!2ريتأْئنذنل!،ذبماور،ا،خ!نافاثعةثسلامة

مدَإناحسةللمولكض،ا،هـأإالمةراعصرفىاطدثثلغةفىشائعةص"نتلاء-ا1

فوتخ!ملدى125استونداءق)ا!كتبةاتلحوأز)ث.-،ا!*دالنغةن"شمأ

يم.إالةللى!د

:تذأزإشافة)خ(

ةق111:ى5ثالعةزهنةأثلافة،ة:ا!ءقنأذكر؟،إصنا1لغةفىبوبرد

:9كل،.يئ6خرمتينزإفأفةإلىبخةباخأعشعروااوأء:أ.وا&خة-ث4اضروا

،؟لإ+++؟بر7مىيىو(أتدا!صاءقهةىالمافىك!الذىا!)العه"ليهتد(ضى11

2ترعلة:ل:-أكابود!نهالمتفلأتشغنطاالعملأالةريبوأتقبا!

ثتاست!دذئمهأجل.تو.+*5ل!؟+7بر:يسهتو!اتقهلفىصمحدث

الريطإدأةو(ل.دُ.م)الفب-روفءىصكبةبردتد.صورأكناقى

!رفيت-دما:-يىالماةىإلىالإساشةأ-إطف!ضا.الفهقالىءفانة(نكا)

ز؟-ول!ك!:ثء،.اثإضبنزمقفىالن!إ!معئياك!اوإداةخايماالجر

ةأ؟:6ا3ء،كاأرلملاع+76!فييا"كا76.كتثب،+++.3!آ

...لأووث!ألد+*؟ب!ح7بم.بىءبخر/،3(:2)كاندرينا3لإآ+أثبم

ا،-ء*:إ!-صوإمه!يخبا!؟و"ش3يه.!11-اربايثيت)برأنيا"-+؟؟6

+ر3ثحنج!ادلمح!:ثا!ات.ثبأغه:ا!اوو!ءالادلى*لةتهل!لهإلقمن

...يم؟ب!ك!فما7برابئ7سَ+ب+؟ب؟نج!!؟،(،:2توةأ)7!نِلال!
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12)ثبات

.الآناطدثة

المبر-4فىشاخا،زنةلهذهالأضخداممقالنوعUaر.(72:

ثت-لهرا5هافذ-(!)

لغةفى.ودحش.والموعوفالصقةمقمعكلبهالنعزها.اقراالفةث!خلمة

7واندا،؟لا،+برأ!:مئل،الصفةهن.أدر!هاه-ذفئوالمعلزأداكنا

وءناك-12:ا6فوت)++أ!ال!6،.برإثاول(6:41،ةومأ)

،31(:ا)بلىئباولن!+*أ!:مئل،الممرافىءوجردةالإبا.لهذا3ثار

ئاطمص!)في؟!يم؟+!"+!صدِ؟(3ة2تك)-!رفيني!ا+!أ+

.I(52:0ل،وا

وءشاوالمو!ولْهال!تمةضاaءظكلةعرثفهاهي!اةصانهذإتحااثوشا

-ك!لأ!1Q*:شأ!اطدمثلغةفى"صائعةالمربهةلمت:يرأت!*-ص)

معثاقىالهالامط.وفى-ذدكشابهوماءبر+أط!نر؟أث!لأ!َ+!إ

نل:يلإسارة3وا3لاعوءقبكرءأ.إفأأ!تالإشارةهاصط

26؟+؟كل،(3:7)أفرت6؟6ة!66؟!*لمبَ!

.(4-502سأفوت-؟)أط!لإ؟ىً؟ب،72(:33)شبات

انهمن-باوءم،الارأميةماثركافي!خهذ.الا:خدأه!عررةةإنوبا)روج

(ْلأ*،-كلثر1+بمافطهذاءقصورةخءنقئقفىتو-د

أننومة.الكورةهنهأسنخدأمالىتمبا!نجةاءثبةالبمأنأيَأهـالابهربروا"إ

لأ-ا!ئة:ا،نعالإفتمرخغعفة41الانمالبهتهء-الىءلإايل)ى(

المشنا.لغةفىط*ماوايهئه.اثعرالنةفىماحداءإوأ!حالإةا.هذا
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ئنةفىاءخاد-ا،ا،شثمارإ!صإءا!تإمُامماو.الاهـابا،خةهئنإ-ة)ك(

.(+.!ب)فىخماهير،تلابو*تلاغااا-مرةصوإلىا،ت،مامؤ.داتير،إضا%المئض

6+فيلمأ؟6،-3لإ-لحهـ+63!ى!ي=+ل!بمط!6رر+اةمثل

عا.يرتو

:اث:(ال!بء)!ار*جنبمايةائاضاتث!-اتتاأ-4

،شاثد%ت!برَاثيرَاتاْ؟تواتْى،انثنالغةءاا،راى1ث!سالأعفاز-أ

-راهـلأ-رىااللزاتءقإ--رواكأةاأد!ئصاتمقدل!ْدباءلزْىاعغ!اا.ذه505متةإت

عصْهـاثم!نا.-لاا!ب!ما!عالءق))ي!،ود؟نااقوا،تهأثر:!الهندوأوة)).-إه

.ثبيه؟*اأناخةت5،برىالاث-با-داتأاخاصفمارأ،ت4ا)-اتانمونامذ.زدمو.آ

)،؟خة12محاوحلتcإمدعاوماإ)يةالباالأند؟أرفىالةشةافىإدألَااطغههـهأنئجص!

وامجض،ا،فأرسوإلادوبابا!أ-ور)-؟ن!اذ-و!طغةالمدوكصيخة-راء111

اءالاتفىالأ-صوعالا"ورثص(1افاالارام!ةفىثارأ6ش!تذلاثكابالرت!

ادَثهات.la،شاإذاما--مالكعبوهن.4والننإرو))صاءيةة%االقا

ءتاطر؟قأممباشرة.1اعافاص!نالبابا:ينعاثارءناا-تااد-إتة-د

.إ*را.ه-ا

ير5:فااكايشبإتدءلمتاقأكاتتةالأا؟!اتا،أئيوء!

،(ة+،ات،%طهت.ا\اا(؟ا!:16!نجباار،(رزقةأعا111):

دولل36711و*صلامق،اوهصةأمن!4،وللالائأ*!ولول)نمم+أ.6+،
:6.

-صلت-إغاةaتلمar)ك:+لمم!لا،(أثي!لم:ءت!أ؟ورف

5سوءرى(أضا!!قتجار%أ،.صاجمد6+ا،ظفيااة!):66،أ؟نط،(دقةو
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.هاغيرو(!ك

ل5إهس-اأوسوءرىأ!صا!مقبماور،-رتا-3ءو+!فى

كلبلإينالبانةم!ثتر+!.،والررمافىةنيهناو؟:"ةاريةالل!اتفانكذلكُ

بلي!ت،ألا.صلالفرسان.المثنالغةفى2ثارماا،!رى"ىشعتةدالاخرى-بر

المغةاوء؟هةم.اديبلوهاب،،3ملاظفىالارامعةاللتا،"رونلمااشزدءإ

ذلكشوبالرغم-العبرية4اللتعنيبةضلغة،أورببة5:دوالؤارجةكاخة

ا!ممجاقي!ا!ةيماا،ضوءاما،المتراك-)قدخاتلأةار-يةالعَلهاتبهضفان

آ؟؟ل!-16-نط+يل!-!-،3++نج!ث!ل!::ثشأهـئا-5وأ11-ائحق
+،:َ.،6ة-

.17يبماول+-7+بحىِ-أ؟+ء-16ئيما+،-!3؟كت6َ؟ول+؟!ل!

،6+لإ؟:سْللوم-ىالهبر!فىرأ-خةزألتما"تألممئماتإ+كررو!ز)لىُ

-6؟يزأ،تصمل)؟3؟،3(إبخعار-.لا!ااةأمر)-نر

+3+-!!ص-3-،+3أ؟+،،6؟!ز.-+أ
ة3

كابر2*؟*؟:ئل"فار--ةا)؟!اتبهض-وجداكلمردىلم*دباوت

ؤس!+؟!ز،2،بر،(دسن)617!+76+جَع"(ا=زانةءق1،-:و!)
06-::ا:+:.

،()سلاحأ؟؟،(عة)أألم،(كريرفخدممضرثنمةكتبة)

-(الصعرو)ط!أ؟ي!،!-ا.؟ببِ،(ص!ل-لي-)ثر؟!بِ

.الآن-تماالى"ت"!القى-(ئعةزالتوهأالعبرىاخلابماأخذالاَلماتدذهوبهض

ة؟تاإ:اأالغةتَئنر5)ئمتالغةءت-ا،جن!ات!ات"يئت-!أعبر!توة:

-ممرتنجهأ!تافىأ؟*وصدقيكسب!دإ%حساحالذىالهاينىفياد)ق.ثما!ةار

و-ى.إ:لاد-أت-.فىةالرو-ةافقارإةاطكالاتسشاشتث!!المقف؟ئيحسندرا

بأثةكاإثا:تإ-أ"ذاةإنائم؟لإ"تأت.واذةناتاليةرإةء7-أساواضهتضتأنبهد

؟ير.اهـوما)ةلخاتاسا!ارءتت-5تاْا!!ثاو
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ل!ف،؟لميئ5نيرإأىالدثفيةالبإدةيلفىرةنحهتقدالر،وديةأنوصيمح

)ةد.ب!-حد3إلى!حأواالنأ؟يرهذا،؟نأنلغةزمجمال-؟لاو،الأ-رىاإتبرافىا

يةالطَفا4فيمماكبيرءددود!ا!،يةناو.إأص!اللود-مماهمقصىكأيررن

ية.الرومااللغةطريئ!عقأونيمانااليواذلنةصقالمئنافةالىالإوناقذالكئ!اتهىق

.أ-
هدهوءق.ولعبرل!!االعبريةاللفههندا!لذه5هـنلاصلا!لاصاكأمرةو،د

-أبرجايم!بهص!-أيمبرلأ-+2؟؟د:فْ.اأتهِ!ه-اطا!نا!14شَأا1

...+6محه6لمدأ6-!*بر؟؟-O-فيس+هَع56*!-أثر2

ا،ء.!أدقا،تصوءل،المقرالغةفىكذلدُ-ودةمر"يونا؟!ةاناخهوأثار

-6،+!أرلأ5:إطث(4،5،7:!)لهذادأسترقث،-رةأ)ك

-ت6؟وللإا--لأ،ألأ+بر-(.وببا)+ثبيم؟3بر

.-1-؟حلا:ثلكلمأتيحةالهدالهبرث"فىئعةالثاالاَلهاتومق

؟7ب!+د!ي*،(ن-غ)أ*56!اثبأكَع،(واه5)،+ول!!!(نة:ما!ر)

،.(4صْص-ء-سح)-+.*+!ى،(التر..ردا)6مماج!.بر.*،أامْ-)

أ-لبما*أ؟،(هـصال-.؟ووج)+ر؟!رآ+،(مهاعد-)+5كهب

ثأأ:+؟،(ث!ماز)+16،(جمنرن)5أ+؟؟،(ر2)أأ

،(للىاألبضقاْ!ر)61ج!،(ءخغلة)37؟*،(قيلحر)

،تيارا)اأدي!يماير،(جانمم"-نحلَ)0-.5-ج!بب!!3

51(،)سهْبى،ط!لم(،)سلوكرء،3إول(،)"جه*+إ-

(،د؟أأس!وبإألإوأ(،43-مافآ)د:ب3؟!م-

،(اس!فى)++ط!6كا،!صندأ!)+أ،5،(إضارة-لامه15

65++،(تكأا-ذثد11أ*؟بخ!،(هصا)++7-66!ربم

،(مل-ةكأد)35مير-بر،(نصثطمها)عه+ز،(فيدصمر)

http://kotob.has.it



-62-

-(إذاع-نثر)!+؟بر،(ياطةبرو--"و)6أد؟+

65إ-+ا+ا،++،(العام)1،دءكا-النائبأأيرم--+أ+7)ب!

.(ةنذنأ2س--سش)!؟+،(كأله-يبمض)

يأصأ!ئيا!عددو2ةلاصئالغةالىد،لالتىالروماذ-الطَماتهـداما

،بد:ياة،ندهالساالغة!4الونأفىالملكلتلةد؟.إونايةالد؟ماتبالفبة

اطغأشة،نوذللث،او%عافىالحكهأتامفى-قافىوماذ-هننج-أثافاصطفى

وإَشا،الصرذلكفىا،وص!الئرقمنمافةفى،مبوجهصا:دة،كانتنايةفي

حد!!ير.الى13ا-ليادخاضحةالبلادذه5فالروءإ؟اتالور*

ائا!ةدثتأفا4و%مافالكلماتإءضهفأكؤإنذلكءخااهـهمإووحق

منو:ةيماتركزتوية&"

أأإْ+نم،(!)مثفة*6+6(،عاكسة2؟؟ول+)بم!!!5 :هرَ+7..

ة(ص!ر-ير-كاش!)+ثربرط!،(طبلة-وح)+رج!ب،(ضارة)
03-.

+516،(سجق)اب+ممو،(مزم)إفىإ،(لؤلؤة)++؟ثزبرولِ

.(هقهد)وثاير5،(زل!ق)ل!ث!*بم،(احوث)

:(حل!هدارلاوا)فاأسهماوبلى+االلرديئ-5

كر،-

ص%ص.-لا

)كطمةمقسأبفاتوفلطينبا؟!ْمق9فىمبلىرثلةطوا-الجمر

وتج،أكةاأصاس5قبناوهاتم،(-النظرةالئرية)والهالاخا(الَوراة)

المننا.أنوالالىواصافاتصراتتةءق!ؤوىاةوكاثصيرةةةغ!اتاإضافة

طءتت!يرهلاق،+-يكفي4"باكس5ث-5لاماجاتةماافيذه5عوء!يتُقد
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7بإكأبافيهأثاريى-ثإةةوسو-ا:لا.Tخرإلىصبث!منرأترى)فسةبدش

ذالمافىياإ،صظا،ذهيروسصر-خامض(م427-م371)-وراليثفيا-أوتإ

تمقسيماتوفقالج!باوقىفي-يرءاتجوةد.إلىاليااتيودبإسمروب511ْكتابا1

يالدريستإههتا.أا،طتةهذهفي"رير6سىربىؤاموقد.اثعناافىالواردة

مدراسه؟قى

بل،ِللشناأ!نمت))ىواكرسعاتاكنمير)تعلنقطأنالودصؤوولم

تجث)1؟المثاعسوءلى:أد:ثنءنمثأتءبرودايهعاداتكلعتلك-ثمق

!سْ%جماتطهن-تؤدالدودءنج،تي5لهالايخةاامااث--!إءإارقى-!ريرها

الىكأجع"قاليد)ليابهضءماتوىوا.،"يركلودأليوميةطياةا!وأمن!بر-وأ

فىالر)ردةوالة!اثا.تدوفىاثناهأإصاافى)د-للملمنهاراإصنا1ز-ا!ماءىس

ثوةكل،شمقضهتتبمأبا!،لأستدلالواالاصتحاجىأر-مةوةققىدلاودأظ

وداكلىؤةإنولذلد.يةأوالقااوالف!هـيةا،!لَمة-لذخاول!م6راء!اخكأ.

؟،والفبمر!ةييةنوالقا11،-؟موءلىالعةاءلىإءخما:ص!لأتضهدأجزا.لا!1ا

يرصسرتمولم.لكذضا:4وهأ"لأ-لاماتز-يرو،تدءلورالة!ضا..أصتا04توجد

الالودفىالرارد-فإ.الابوفبئودكق،المثتاجزاهأوؤقأليأبا!اللهود

فأإإ،دىاالرابمالةرنمقالعاقالثسففىتد-يعهمقالاي!هاءتج)الاور:ايمىْ

سنة002-051-لالاخبها.أ!والوةنهمن،يةجابرق.وخاصة،يافلسط

ض!4تكأهـقو،ئيملاهوراا"ة-ش"ْفهـتافاترأةومما،اثمتايئتدو!!د

أ-زاه"تةةفى51-.أأرب!ةمثهوص!ن!أئد،لالثمنا-لمج!!وهؤ.أجالصتةار

ثيم-نا-ء:ءثد-زراعيم:ولمالمثنااهاج!كأبهةأرهقوصلارةد2،دف!روم

خارج!رةْوالثمنالانآصار،ولبأى)كلودمذ!ءياوئم.نادا"قو-ته،يينقئ

سد-اني،م5زهـأ%زءللاورثيى!لنسبةباينةعهواءق،(!أيا.ء:ثفلستأقي
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،الاور!ا،ه!اللودءبةطرعلىع!ررإلاصاأوأتلود.با)!كَاتالخاصأة!ا!-أ

ءق؟؟تأكأ1ةال!:جمىب!:االربسببلكوذlإقيءصزدُهـثمما*ثيالوه-إك

مأيمورةيهأيخاط"!لامورااا!أادو)لة.يهدال!،وراةاا!كْأءتعصينإريمزتا"ت

.هتالأورثاها)فلودفى-ةترهذ!يئاتإاالثيمالأهـورااةوأ!أأن،؟)!!اليا!وهِأكفى

ءط،.الاورثااللودأنذااس،للفةا-يىصءقأ-اسأو5)انلودنِاإتإاخارقوأ

النل-دأما،4ناذا!ت15لاطَمق))حدبدإلىبالإكنانةمحة))*راب-إ!؟بم!:.

%التلرد.لاهار-صةالطَماتءقا!!ةعد.خ-الثرةلارايةبايم:وبةإ؟4إلىالا

وارداءواكءق-ل!هنمياكيئو.الةا.ةصاءلمناا.ضا-حكهث-ولا-ءهـ.كا5!:ر،ذ*وا

ب!!"النا-هذهأ-؟نأهقلافاتالاصبر،ضهنادُةإنهضىاوءق.إ!إأ:أاث

فىبخعانمةإع!ررةوؤضاياكايرةاثناءق-ةا-زاءمة-بئ-يرك!ث!،د،يئر،4

وفا-طينابلإيخاالحقانيوفىالعا:أتقخا"فالاتإ-برجا،إللودين.قدَ!

"بلدين.كا،كلإينال!ياجةأوعاديةالافتالظروففىألاءنلافاتإصهبأو

يز7ها.زدثتاتت11الأ-يالأءبىتلآخراءقت!لفا:لىوديئأءقوءعيركل

عركقفلمط؟شا3لانذلد،نطفلثتإرجكأيرأينآثرلملأورشلإىا،لآدود

أى؟نللبابال!بةسالع!يما؟ن،ءمتمراءطاطفالل!ود؟نتوو-ى

"و-طى،ال!!ورةكأةفىندودهآتر5لىوساعدواف!وذذ:ىءمماؤها

Uاارو-االارثهوالبابا!اللرداع!خفقدهناوءق.فكل-ياصينفاقا-ياولا

صرقذكرناأبابلى؟الالود-رآطسوضعتموتد.اي!تدأئنبهامترفا

وربعاإوهبدتافىمرءىربىءمبىفىتدوينهمقالانتهاهت!و)يهقْ،أىالرت

صقال!شةإيئةيمااكوراةئامطأنبالذ-لروافىدير.24(؟9)سورافىت!"يرا

ئيمه-:ورا،برننوأكانمرواؤوث!هـاةيئ%ا!إالباال،ودئيف؟مقءلأفت!اا

عكرأ-مأ-!اَالفض-ة"ذ.علىطاقو،،اذمرينا،تق6راث-صصهوهت

ءبم،:رااب"
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ألاندل!ى(العصرأ

(4الهبراللفةضوضاظور-5مأ
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الاولالهصل

ا،ْبىلسفىا"بريةام!."

دمةمف

ما!ا،رأبزكمااللنةوذنةات!ىيرإوالإند)سأفرثهألفىألاصلامأنآارمع

.الاسلأملغة،الهر"بةافغةصلماوحلت،الهبريةاللفةتطررعل!زش

ء!أ+بىرامبمم!تتد4العرأنالى،الفزةم!ذهخلالالهبرىا،دنجافييرو

ادايمدنةوأ--كذلد،لايمودلجاهبرنج!ةلإ4إهـكاخاولغةاخدثةلنة

في،اء(وداا!بد4النل!مة-إأن،!رلاء!ولادأ.المقد-،للآموربالنبةبةويدكعا

اعالرألغة،4بالعربهكا!اةذعخهت،ضاءدأالعاسرالمرنءقاغبار!بدأتياكأ

النهليدتْوالآرأث4المبرثعلتمامأتةت!لمالعرقئولكن.لحينافلدُفىالفلفعة

ود"يمجارواكالح!اهن!مهذيةأنعرذلدءافيو.النمابممجالفىهـخاصة

بماضاسطابمذاتلفةثكاأعبحتمجت،ءبريةفبكر؟!بمبكر؟فت

!برثة.!لهبةالىوظورت

الادبل5وع:يرآوافحأا،-لا.!والدئا"مرثأئتانةتأميررتدكان

و"نملا-نمةا)ء،ودألادباءتكللىفى)-تئعادو)!حفيكللا،-رمىألاندلىز،العبرى

وهـ51ومط؟!ا،نهوأوزاالربى)ثعربصوروأنجوىوالهدتثالكريه!ياثمرأن

.جرم"تلاثفىوربرى11وا،د.بأئعرافىا.ءلصاعدت

.4:--رينةمد،الو-ط!ر؟الم!ئأليموديةللنهافةالرثيىالمركزكانوتد

د2الذادفىواي!ودالملين-خاولف!-نمةبالعالا.حاةأتمرطبةوكات
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ءةايمالتء-ل,،ا.ئأوشار،الملموهركز"الةدبمفى.الممدكة!رهىوكا.ت

قكرةصبيهالهربفىلهاولإس،بالاندلىءدينةأءغم)2(؟؟نتوالقديم

وءنغ،لا.الفضوهءدن،ابلمةإى:ملركانتربها،ةالر-5و-ء4)،5-ا!

.131أبخا*.

العع!رعفىودثةلعص2لأ*صعأرةالعظِهإراكزامخعبكلق4ة%ط-دتءوةد

.مجدمأعوبما!لعؤيها%و؟ا!وعهاخعظ،ا،-ا*ء!

يرلوزامنهموكان،)مميةالاند،مسارا!خفى11-لىينخإث-هـكرد!ود112و؟ن

اماهـ1قىالعلومتلةونءنهمجموحوكان،وا،مراهاهـك1-ثنرةفىاعه:بوا

.()4وأكمروالطبوالمامال!افىرجالءخهاخ!!ْ،ا!اليبأ-6ءلأ-اا

قءلأوءسو!بئءم!مناسياةفلير،ث.11ءيلفةاعلرمط:.-!رتإزدهآدو

العوعفىيعةالهر؟"ثرعاعدنعلمقأوا!)برطعبخاناشودث،العبرىالةاءوسدون

ابئداود7بئمجبباز!رأبووان!وى،%روضةتبئ--دأىوالرزير،الهبرى

اتذثلماالإؤوكتابعلة()المخعأ!إخع-روفذواتع،ؤعالابكعتعلرعءوعوتجع

ناءر؟اهـللياأبووالعالم،التفوكناب،قيروار!كاب،(اكأءفة1)ايناك

الدعبنعلرعمخع!ازعتوكذ.لك.العحوممتاب،الخع!حصا-بكنابنجاحبن

وضآا-بنمرءىالهالم.أ-مماأكالةالما-الد.ا--11:.وءدتوؤ؟ا"؟ودثةاا

الافدلى؟ود؟ا!اتلاقللدر-ة-لماطُ،روثنمر؟بن--داىيرالرز؟ماءدة

أ-(ودا.قالدثئيةالهلمومافىب!إايهااي!ب!كهء-صه.وكا،ايرةأكتاافدهأرسءدءضا

.)0(اراثه-ةإبمبخ"خع

الأبدايم)نقيِصهـإقفا،عواضحبرثكل،اله-دأالفةزأ.ئن!ا%وزر
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و-رممامارىوالهلصءودد12إص،احدثال!و.ىإزمقاد3فى)إنهاإ!.وص:

ايمودأءلاء!:اربر-ةإقلأمراهذاادىوزد،الأ-لاما!ءأءفام!4صبارا

ثمالافاال!وءكاا،ز.نيدقبكةفىد!لمتألىا-دناءنوءيرهامرطبةفى

جنوبالىالناز-ينإينمنوكاق،صاةفرجنوبإلى%هاءوشحت،لاندلىا

!ددأخرجتاالاخانوهما،لا-!ن،-صاْاوتونؤءكااصفىةرادأغابأأ-اةر

ءا!أكأذوأالذيئوهم،ه!13النرنهفىاضلاسفةوأالعلاءمققلإلغير

عهسبدأث"ذلدو؟ن.بيةا،وراللغاتإلىالهربةلم*صتةكخبنتلقفهمعا

)؟سألا-طرطا،خلاقكآبءت"الممبجةال!هـبيةلأحفارة%!دد

ادذ،(،05صا%،2491طمح-ادجد"كلمافىش!4

وابئ،بابود-الىبئوحاى،-ديأ!ضبا!بريةإلىالربيةهنقىجموا

تيونهـققىكوفد.ء.مونبئوموث"هيقويموداجهيرولوابن،!خاخ

إنثرلنةْافىفق!ليماس،العمرذلكفىيةالهبرالمغةعلالى!جماتهـ-ذ.فى%رءما

كبارءقايلملمالهءهـأ-كأاذا5ءرلوتا."ثمربةاتإا)حلاإفاأثكأأ"اط

بية.اليرللغةاثير-%"قالعمراه

(م0021-009)الثلاهءأتررتبولس،تاوءبا،يء!سء.!ا؟لاوت

صرو-قا)اةراصرهةذمفللهبممقلم.ثكلالهبرمماالادبدهرإا

نح!مانو-يم،موأحاتهاسةاريم"و-يرمندلىجيلقىأطديثا)قومىالإ-ا.

.،فهبئاالهعر"مجقعا؟واضاق،دببا

لوءوثمةالأوةلا-فة،ة:إ.هق4إاأصْرتالذئااك!وءلماسل!وبا-ينان

سينمفثو%.وعلا،ممثىوكرخا(اهـمبام1)نب؟بنبموثدبور،ل-:يروبئا
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اءةى5دايمهوجبيرولبنشلوءوأءصالوسعراه؟وهردكءزرابنموسيها!أئاْ

.مداصمر؟ا-قاادبرىيتباص!اهخا6ا.-تجرد؟أ-هاههلتهازا

،و)ففاقالرو-ىا،زدهارهذاءلاصاعدتاىأالممامةالهوأءا!كَانتوقف

-هةنان5،ار*صافىءىاطمظا!فى،هذدالبلادفىإ"برداحالةتخق،لاثلمث"!

ثاكنالمسلدضرلةفاب.)7(أترى-يةناستبا!يافىإصنردا-الةتدهورو

.ذمرأىلهميعدلمإذادركأ-ةا!إلىعتادُوصلوأقد:دأفياالاندإس؟ن

إلىالنماروثتةيرته!1"،17عامث؟تالملبوأ!ةأسبانياأ-!إلقول!ن

الخانماءلظرةوقد؟نسآ.المادالناحية(والرو-قيامجاحيةء.قأه-و،د*--ن

والديئامضقافةرينقة3أل!اوإلم!هنابمدىال،طانالاستإثا،ضنرر،يئيئا،-لى

.().لمناموالرالودلآهالظرة،ايهورىاوالدينوإلثاةة،61ثهسلاءثا

فىال!و*ىلجاندثاةإت،ا،ندلىفىيو-وذأ5ء!الأوضاعاوببمانما؟نت

ي؟تماو-،الهالملسهودالروحىالمركزتجئابةآذذاابُ؟نرالذى،.لى؟

أثد،ينمرالجاؤنيإنالروحاعما.الىو-!ث،اك+!رة117-فلوديةتعبإَدلاا

جا؟ب"نلاصطياداثواالاضطرايإتصجاليزاد.تلقد.لاليمض4امجدهور

الدا-لا.اهق؟أودإيئ،وأ)زأعات)طلافاتاثتوز،اطإر!منومةالح!

ئههاهررةإ.لىبلبافىلأيموىجودإوواروحىاطدىاال!دهرر5-ذاأدئوةد

،ت!اصجأإلىخسلاْاوءا،خرىلاْاهالىالبلاد،درمىاالاهنشنالةهنرأباء!ا

وأتتظ4ذ!أميافىاودىاإ-وداوِإلىجدثددمسمضفإكأدتأ)كأ41*رةوهى

جة.اروا.وش4ءنا

افالاقكاديةوايدثاعب-قافثواسصرلنجقديرأصبان!ي!ودقاموهد

ساولأردحأسادت7!والودالاتو-ءلاقاتوأصتفلوا،أإسلونتم7-إياإمئ!أ
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روثدأ35أةواعلىالربيةالانةا؟ظلمةتوقد.)ئهربوبينإينهمالزءقمق

تفوالم؟؟واوإن،بةوادحضااطد-ثلغةلهم-بةلةبيأأصحتأنالىروتدأ

..ةالبيةكم4!ةرذا5!هبالرغم

ايهـوبرىأبا)ف!ر!ما.أوالاهالفةدراسةالى4يا-لهيث3اقماترجهدو

والمقارنيخ!ىالارالىفةوفقهالفلمصفةوحىقل،ا،مجاثفىأها.المبرىوا،دب

بية،الرإتخداممقلابدلهمانهالفكروا،دتئةبعفىافقدوأى،(أالملولر!!

والا!طرحات!ال!ماتءقل51ْيسيلشودلم؟نتاالنةذه5الأنوذلك

جمنلمالذىا،ميوهو،)اصفكريهوإتكلاهاتمأة!ر"ئمعن)تعبيرلهمتتحاقأ

العهلا،!نؤلفين11هدف،نفأأو!ذلك،بهالوفا.لى5بقادرةبةالعبرالانة

.،)اْ(المقدسةاللغةشرفلااقالإلادشهوبمؤأفاتهممنذتةيدأنن!و

اعرإك4المعصىعللمجالات4مناسهأد)ةالعبريةاللغةفىوجدوا.ولكغم

،ث!اراابم!:وائدولذ!ويلأ!إإت

ل!ؤأضظ،!غةفخفدم)كنالنةالع!هـظلت"-ذا-،لوسه

لنةكَاْأتببما،(الهالاخا)النظر.+أنريةوأقوال،و)كنما--ير

الهءس"-ذاسأموهد.(طمبر؟)قالدثوكمرالئ!عرلفةمماالمةتا

.إوما-قواضحة7؟ارهاهازأتوفعا،سييرةمساهمةالمجالين"-ذيئفى

فى؟نت،افغةق!ووناجةمق،الر:ب-بماور،)،صلإ-الم!اهمةولكن

اغاب!م!فىجاهو)وءقبرنإىقىا-م!الط.إفةاوفقةالفلسفةتمتط!حيأطمجا
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اللغةأثرتا)قوالاصمالاصاتال!ماتمقائلا5عدإأبةال!براللنةالىأدتلت

.وواف!و"،لمللفلافهلنهنث؟وأعد-ةا

ادربءلىصارواتدالر-طىورالمصفىئاإلباثفأن،أترىفا-يةومق

الاخة!ما؟صكلةتوالقد.ههاوقنرط-ورهاوكا!اللغةبدراصة-إءواصيث

النعبيرطريقهاعقيملنهموالمبدءينا.ا،دأ-إ!مقمسأعدةأداةالىولرها'و

الإ.-ا!ا.،الأتفىكلمخا:فىثدوروصار-أم؟؟شايكلإينكلمما

الرصطىالممورفىاللتوبةإخ!د:اتاء!اتر-3

فىالعبريةدخلت!اوالاصطا:عاتالكلماتمصادربأنقودارأىهناك

،الا-؟أل!مأتدد5وأن،مبريةالاصاسفىا)و-4!كا؟تاد!ورمزه

مقنهأ5،-فيخا:اياحدذ!روقد.حدكايرإلةليلم!ع!نعربىأصلمنالتى

.لمحأأى،يبأتريةءر08!طمةنقطثو-د-ديداصطلاحالآتنةثلاإين-والى

.11)،%.3ر5ق5ثدينلا

مقاثققدثةادت*داديماتطتالهط!ى،الغاليأن-و-كا!ةوا!و

!اثبأ2!::لىهـية.قالعرففمهاا!+إرةتالكلما-طةاإو،4عبر!ولأ

:+77و؟،*-ناذ(أ-لكه)معاصآ:!+؟يم*!،فةا

مصعز-ة2بر؟!بمطق،:fا1طِ،مقأعلفارس(نجا)رهضدسة
003

.-ءالطهـ6ْحر+ن!،ةطر-:+يمأ+ا،مماج!:فىيخ!أ.7ا،وس!

الىأصولهجعقىالطَماتقنا-مقاللفريةالمستحدثاتهقددكهبر5وفاك

+1،،لأمطناءمه،ا5.:ثر6!برر*،د،يى+!:*رى-!.:لبهعبر

،.

وعدد،!(+،ل!أنيةوالمضِلَإء6لأ)مقالصور!المثنويةمناب:
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"(-أ-)بإهورُقثيةلغَإباىتنغَ)لىابرد-تا!رَر،15مقها؟ذ

-آة-أروبر"-4!!م:6+!رو-.إط4ْالهر!ز"افة!أ؟يرنجا

باهيئهب*ثر+أ+:،إ.صاث6+؟نكاأ3لَإيم،محف-ونة++6+،ث3

++

.)10رغبرها

وهو،س4اله5:اق)ايهلاتث-ق4الافةقكجدتدم15مصدروءناك

العلاماتفيخالثاالهدأاصت!دأموهو،!ةالحديةالهبراللغةقىادخإصا.رأقس

ضَانْاث11،مار-إ-تأال!!هفانا،!داذأ5ووةق.الرجمةرةاتما،أى،يةالةو

فى-مشب،-رأمداهـل!أومهقذلكإحد:تأت.تم،-دوأمهىابدأاتذ"ا

ضال!!هعيآناصبالمغة.jهـق،ضاخ!ذرالىأو،سانه-كَاةإلىاهار-االلغة

يد.إدأبم-و!احلأضاوإا-تأر-اع!د-لها-كا،َا

:قةوكاهـإتإحعالر*حا-ق)و-طتاله!ورفىا-ت!د؟تالمبدألذاقأ5ر

الى،*صص.هيةالهر)دكلمةلةققافةمقرايةءبروهىيمة-أأدبرء

-"دالهىالجدلدبالمدلولواءق،16!+6+ب)طةهه
77صا

.*6؟ثهـ.:إمصاءت-أ!-!صَاهاتءتاء-أروءلى.يضحأى،لاح!لمةفىالالمداول
+!،

لأ،،أ!--ل!؟أئلا-+3**،*أَأ+-+؟-6+؟

،،ث/ص:،أث:شا،ءدةالهرإثتالد-كا(حرؤثب3تشبراالئى!طتماخااعاوءا

وىaiiIقلأ:-ا،جزحاأىْ،قالئالرلهأ:لدقودح،ميئة!صلأ،و،مة

اكحرى،صل)،(أرستاوفا-فةفى)المةو!ة،إةكاقأ،ةح!!اثءهق4دكله

الزلمك.ءلم،لكلهز

هنل.نماهأنعة.فيرالأصوهق:ننالهااته!جدثا--كاماتنإنبدُكذ
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-رم"ا،.4"اصارا.نرجمةوهكا،(4ذالمةرا61،!شا)6لا63س

06

مق)نكا7+6،النحووثالةيزيا.فىاطركةهوالثاق15"هنااقوا،ريةا!

الطمش4،الثاقإىبا،طلموبالهريةالكلمةا!إققاوهى(نثا6+

!ا(وِ-ل!من)!دلإبر*ثه،(المطلوبوهر)إل"ثفىا،طلوبة

4ة11،ةاةواهالإا-طقاعليهيس!-ا!ما،الثاقبالمعغمعةولوتقابل

وءيرها.

ته!:دحاه-الو-ط!المدورأدبفىالاخخدامالاتاك:ع!ذاأ-ءنجتهى

عدمأوثىءنإْجةإبرازأجلهق،ئج.4؟حةاالكلر)اسجمةفىإلقةاأقوا

.و-وده

مدلول6!رجمة4بواصإالاصتارةطربقعقالأفىءلىكذلدالأثلةوءت

مذولالقدكان."ل:7؟يى++ل"ههن+؟بو؟؟رزنعورة

"مقالةملذا5اخذالو-طىالهمووفىولكن.النةل5والمصرا.فىالفهلذا5

النربىالفملقابلهاوهو،ثعلجيلمقث3يكةإ!4الهأواكأجمةأ

.،نةط"

فىبموأكه،الوسط!ا&صورجمريةقالئائعةيةالعر،تخداهاتاوءق

والذعاب1.)كةالىثير!تىلا.مةا،ؤمألأنهـو،دأ11؟فستأ.ننالىتأا

،")لت"د)،مهالبمعنىآشزدماصبحت،ألامافى!رفإكضافةمح،وابرىء

ه++لإ!ى؟*قب+!3،مثاطاروالا-!لاذهابواأكر-كأئ

.6؟-وَل+،؟-+ب!هقير7++
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فىالعيريةأدتفىأثفأوث(عالرإ"ثاخفا"ستخدأمأءناكثعوهذا

بد،!هاا!ث+ث!مبالأ+الئهرارأبا!ىوإت-دمه،اهـعطكااوثالع!

.-را:أااإت.بأتهتقا)و!نط،اط-:ير.بئيمودأبَئوثلرءو

أتذ.تقدال!برية)دعلاتب!ضأن!ذلا!،ال!ر.تأ"يرهـظاههـمق

اهـ؟نجاأفىأواوزنفىمنهاالقريبةالعربيةال!مةهعئضقبماجديدأها-لولا

.ىءا%اوإ-ادةأمةفاأخذتمطر،"ق:!نيايرثل!طمة،اعهوق1

،ةرقبفا7؟برو،غثمبعةادرال!)هة:ير!أوذ!ه،الما.وس

وءيرما،الىق5-ذات!ط!)اكا4الهربال!لمةتثبا+:ااوذإفا

."بَ)ماتمن

الو-طى)1ء!ورفىجدأثث؟علهبر"5ا!)اكأ-فىوكذلدالر!!)كءروق

،الباد!فىإقرااهادناوفقاَولإس،مقلرءمبا:؟"ق!إ،!أصضدامكالة

ير%حالاصبخدأمهذأأنالباحئينمهخامويرى.لو-اذا:اررطأداة؟هثأى

صاكأنيرونآضفيياثينأنهقوبالرءم-،وإن،إئعر!أممةفأثيرالى

.هذامإتخإأنت5أ،كبرالإ-!طؤإن،المقرافىادفاهـذاإقفييرما

iال!كأب-ير-أهاطإ-خيرإ+ضهابمذا،:اة.

أ+برية،!غةوأ4دألعرأفغةإينأربيكديديكةءقياوءمأنه-وصم!ويرى

اله!ورفى؟ديةلافيالجأهيرمهظمإينحدثث!غةأدويةاشثاومئهـ!إلرغم

أط-إ-فىمة،رأاب!اأ،ى-ظ.تهدبنهةانةالم!ترربحضىلمأللغةمإنهذه،اهـطىا

مص4،رااتلما-اثاوأ*يرت،ة:دايماإشامقد.ثميةإا،رلقداصبحتالزجمة.أليهـودية
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طى..وإأىنكوراةية"رتالرجافلت!لمإفي،(الىهدر)ات"-يربSفى

+مقىالذى،جاؤون-مدياربىءقمدكلأوقد.إدامااقالباداترقده!

شإ3وربني!ودأفيرلدومذ،بية)مربا2يرتفنحهاو!بإيئرالة)!ا!،ق!1،نف

انربم4اأكليةتلى،العبريةاللغةشيئبالهرلف!!عأبأأالفى،الابمماءسه

ا،رامعةارا؟نةت!تاأنبهد-قبدالممافىإتكداه!ارءهـثرةلكوراة!يمارابةأ

:ت5ذلكوأجاب.لأيمودئيإوىلألاحدتثكاكة3ااإستخداهن

لثأةإدايةفىا،را.تاللغةتجاهالعبرىاككبءق-الفايدالم!قة-ْا

.رئاهاء!صسخاوةأ،مة

الاحردوكذلكالمقر)ءقهامةأ-زاهب!اكتشااللتة"ذهأن-تحبقة-3

)112أيهودإينهكلدصةوأصحتثاءتاطاال!بوهىإدراثيموا

.ا!دا-ا(اءضا11ءبريةاال!ة:-ح-3

!ولاأدءلب*تالوسعاى؟نتفىالع!ور4الةوثاتالم!دءنصير)1إن

وفىالمقراقالواردة)الةويةالابنةالىاتنادأ!ءىإصكلوذئكءبريةو!ةل!

:لما-مكربكنا!مت!دمات"ذهبينرمق.ثلمنا11

اشهنض!فديةالعبرانفعاية،وزاناإذكل:ا،فمالصتا،ثهةالآحما.-ا

التةفىضانعةعبفةوهـى،لدح،ِلْا،ثالاوزانههـاق؟وذلك،احماءا7ص

+-فى6بر"(،:91الارل)اصلوك6ط!إءبر.:لواثمنوبةالمتهراتة

!3أ!بمان!،3(:5)اتير+ته+3+ا-؟المجردالرزنمنوذلك،(مثنوية)

،r(:52)أءوبله!نيابىبريزو؟يرله!برثزنسشا،7(:!كا.9و)5
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"(51:ثاتير!اكضبر)+ط!كى+وكذا!،بة(؟)ثت!ر؟؟جص
-:،،

ألاشمعققبلءقمخدفاومد.!ابر*؟برت%؟ءق!4مثتو)+7+بكما

.تا.ثوروق!ةالغاثإضافةلصلم؟سبو:زنو؟رِ!اوذنءشهتاالمف

نةااثس)المغةفىإرةناصورةه!،لملالأ*كترةص،عد)بماة،اصورة1وهذ.

الوصو.4شلمثوافا"ه:الفن!ااحو

:له:ريرا)ء!إ-:ءفىت.اعه1،،:ل?اتهـاةنأاتر-

-+أ.بر-!-+6"-*ثب-+لمح!+طبمرو-++*.!ح

*".+؟ل!؟-؟!؟؟5+!لما+-+هـ3!ى+-+؟؟76

ن.خاصةور،صناكلصهناالغةرفى-االمهلغهعفى:ا،كعصةا،هاء-2

:ثل،اخا؟:الصفاتأمحابأويينوالحرةا!المما!!ب)قا!إ!رةأ-ل

ه-ولم؟لأ-هصلمأ؟؟،(،-7،+الصهايه)إأوهصيادنص+حه*
+-

ا)ثفا.يغةفىشيوءأقثرأولكها،المقرألنةفىنادرة،أ"-ير-أوالكعورة

-ور؟"ولأأضخدايندربيماصماالوسماىالهمووية!برفىا،%يرةالصورشاعتوقد

أأعآوو،ا6يمكمِ،اول+يص:لونءومص!نواولكغ،لم&را،ولا
7-

ذلك.شابهوما*3+6+لأ،(ما-ورةهعا-باى)

ةتعا)إثفىانة!والمقرالغةفىفنمدم.211%-)،دثاتأصأه-3

:ثلالم:4ا،دواتإلىالإضأرةأ-ل.تالفهلمكعدرةبلايما-هـفاشافة

فىأعصآأصررةاءذ.شاههوقد.(ثا.3)ناحوهصالميننهأعصننصع!ورِ

عقنة،:3؟؟ش،م!ص!ا"بررفة:+؟بر!:.صلالرصطىالعموريةميى

..(با،!اواإغمهدئاتدوا)1سطمث:6-؟!م،هـبمض:ث!!ف؟!م

http://kotob.has.it



-78-

:حروفبإت-افةأحما.-4

أحما.تاقأ!!مق،أيهلةجذ:ا!(يمتأهو)-روفاتخدامان

حدثْنجىوتد.اث!نالنةوكذادفىالمترالغةفى4ضانه،دةءو،-ديدة

."37!؟اضتبار:أالم+6ةذ)دثلالوطى،د!ورفىءبرثةا؟ص
،:

+++ولو،هدم-اثيار:+؟لهـأ+،ياعاه:73؟*،ل!.با
:.71

وهرها.(جهرا)!ره.؟فينط-،-.؟فىةا
!:..
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فىثاا)-ا)نمصل

إ*دت:وإاوارو-احىديشاالحة

.بأدولغةمقد--لغةمجردالص،ودهكالث"تةرهطوالالمبريةالمغةكات

(،يمةأكص5والهالا-االتديمد311وتفاسيرالهلمىيةو،كأاءم419-"اكأ!!ة)

الئربلغاتصدالس،بهافيحدثق)1انافأتأصهحتيخما،اك!؟هـات1ولنة

ارثصرء!،ءةيفةت!يراتءأو،أ*صا.ةا13سوربتنمسمدتة"ِقي:.ونق)

.،افىثثنر)1هاسا!!هوصه،Iيشاليبر"الغة-ة)،ةاء...ثما

:إشالبد)خة-ا

الأمرنالهرمقاتبارأ،)13(اليماثحشازالصأثداتخدههالاىاكلذة!

1،أ-وبالعناسرإينوذقهإندماجتلالمقالاخةهذهقعاورتومدضاعدا

محلفة.ظوراتبهاحلتثميةا،لمأمق؟ىههـقيا!كلوأولا-لغاتعدةمنى

لغةو(صه-تالإتمالإجاتاتهقواصع؟جاللرفأءيجبالدرومدكصفت

11.فية24:د)1نةاكتماظراهرءقواحد-أصىخهءا.مأ)ف"والىوطوال.أثية

.لايمودالئغأةة!ةالذاالهلاما!وعقبماث!تأقحدقيح

الةعلإت!!زلم،عثرءقدكال!رنخ!ايةالعا:هـو-!الزتنفذ:)الغهَ(1)

يا،و!راآو-قاهولندامن-الي!ودينة4شنهوثإتمالكويلةادديثبَنهم!

لادوفىاتطادافىا،جمنازيمقماتبينوعذفا،ووهاقا!قلماياوش

كلامةكوبلةكدالم!-الهبءاْبالىاضخدمتومد.ة&طيخاوقالبلقأن

امحا.التتوكلأعةإبفىقامذلدوهء؟.وبةاديمَالإ-خكالأنواعول!اشلادب
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لغاتاستخدإم)ا!الم*ضكنافىىار،.دىالمجعمعتوجعهابلءقْفوى

.،ودبالهاخاس-،ا!غاتاحنخداموتمنيهامه؟ثون"قاكمرب

،هواندأوفى61لألماية!وث)إ؟صةمعظمفىنجاحالإتسا.ذأ5-ظ!وقد

الإزدياثمعكأمرعالاالقرنفىاأورو:سقفىثانوية3ء4ءنتتاودكئ

فىدفيىارالأد-بافىحمديدازدهأركذالىو-دث،الي!ود!للس!الريم

اية3فىالجاجمة!رديةالهجرةمرجةأعقابوفى.الهبرىا،دب)حياءا!إمقا

أتاهكلقئي!ديعىم!حدشاانثرئيالمشرالفرنوبدايةعثر)تاسعنالؤ

الطاتالتايموظاماص!ريمواأليدإثةللصحافةالفمالالظورخلقوتد.لمالها

جدردمهاماأبحثومؤساتافيوءدارس،!اناْشىانهايمذ)كقبما)

الإتحأدفىاوسيةاطظرعلإتالغا.تموفد.المغةأهذهلإست!نمدامك:يرة

روسبا.لغاتهقرسيأكلغةميبمألهاوأصبح،ال!ومتبئ

الصهبمق!هـقإنهكا!فىبالييديثيةلكحدثينالديآق&ددوبألةصبة

وايهق،الإصامعةالمطياتفىبصبمببوذلدعنهدقيقةببافاتاعطاه

الحربنهابة-ىبهاالم!:يئعد!أنترلو؟وفأت01الإ-!اهتهأ-لنر

الإكفامقفىلهددهذ!أخذوقد.اليهودهقمئيونأء!راحدى؟نائاْاابئالما

"لمغاتا-تدأمالهلليمودارراءثاوالإتقالباأوإقاالح!بةأءقىابفى!يرأ

مق4عاواياءهـأ؟تاطو!ا.أسم!بلادفىولا)ك"ذاحمدثوةد.اي!ترى

صاحبآه)م!-لا"ذاولكن5"ذاثءمتف!اصا!لات1وإنكاْت،انحد:ينأ

المدأرضاغلاىَ)لا-لطاتجانبق5شدثد-ق!رو!اْللا-وببئالإنحادفى

ا!مادةمم!وئم،991!اعامقىوالمهصص!اعهث!نةواالأدنجهوالغاءهبمات3أكفى

ضثرةأليبديثيةهاتالتول!ش.!ص!يلاقدتإلاايئستأمرتامدتحها
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ا،قل.عكثا؟يةالاضكنازى!طفةىايمإاالنواجدمناءتمقصل.ث-مْةفى

فىاخذأدأولىحد،ثكلنهديثيةالىاص!خدامأنمقبارءمه!نه،وبالفهق

-"تار!ؤ!الف!!لم*جابأوءأطفيةلاجاب-سراهبهاالإقمامفإن"اكغاؤل

فىأببدبرنبماانتثارهدىدمحدالهمبصتنهفإاولذلد.دلزافى2ْخذازالْما

!ا.-طلإإلىمعطيا!ادأاتظ4ثةاطدال!مودء4طكأثقافةفىنهام!لدخدومناأيا

"نالى.":ءوءقاددفييئراتةأليا-:نموءف.بهذا)!ا:ثيم!قوث

(ti(I,فزةوس،م0125عام!ىنذبدايمهاوتمد:الارلىلة

وثطلافىلاثمالمنيمودأظمافزةاهذهوفى.ادرفيةللغاتباانمالهاؤ-بةط

وبىابرووص،لهز"بافة!ملأ-ملى-.يتأىاخةاأمخدقمق،إ؟كا!ا

.(لورط)ننلوءفى!قالالما؟بةالئنةا!ءاتا،ولى

اتملادشةهذ.و-رل(م0501-ء125):ينايخةالمر"له)ب(

فىذ)دوبعد5بوبمياوفىنجاألماءسقجتوبفى؟ولا-4لادفيمخدثرا

جماعاتهناكأصجتالجديدةالبينةهنهوفى.ثرمأبعدهاومابو،لا

نية،ال!ها"تهدقهقالموجودةاجماطتمقكثيلوازنة.ممظم!أفىجدثرة

.إش؟ررآاسخداالى،(السلاةيئا!نةعلتقمدديةي!لفة)

ت!-برومما:(م0175-005))اورو--+أوالنالثةالمر-ة)"(

مددقىكاغابماقىجثه،الرميةالاضكتازيةلايهوديةوأصأا!،رأ

أبصأإلاطالصا،لماتالمجالفقدلهس4لأمديث!يةتحدقمقأويادةفى2خذ

.!ثرقفىبا،لمافتالمتحدثةاد.،ابية

(الهبرثاللغةو-عانص-ظور6مإ)
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انقثاع-دثوفي!ا:.ةعاعدا0018rعاءء.،وذدأةا-دثة)اخترب!د)

با.أورينالغرف3ابئاظمعهفىالم"خعىوءامؤكفث:44ولكه،فييةلدد.الىه

اليبديرخمه.ا،د.سع

قريبأالر-رهاللةويةالاداعن5ىثرالناسعالقررع-كأالبرء4ناغة؟نت

إيخما،ألي!ودىالمجثعمزع")ياتماتالطهفىا،درع1جالى"عنورعالاثافأطياةفى

ووه،ضطاثباا،دبفىافبيرواداةأليوىاإ-ع!ال!اأدأة!تاددبثْكانت

،الشاءدلاسما،االدْلاطقاتإخياجاتإالوفاهءلىماصرا؟نالذىالادب

عشبرفاه.تأ)تمرنيةنها!قاكديثىأدبوفى.م4أكابقوالذ:لل!ستوىو!أ

ةالفراهماتةإخطاوففأإمهطاوتحدد،الطقاتهذ.إتصاجمات(-اصأنيلت

ايةرا.لمؤلاءاكافىالإنتاجو.قا،ثةنمةللمابقاتءقإ)يهمقدءتا)فالنحا.ب

له.المماءسالمبرىا،دسعالإعناجإلى-بىنعللممجالاتءلواكى

القرننمايةفع،دالعربينأركالإه-ركةبدأثمعا،صهذاتيروتد

صاة!ه،،-حاا،ديمةاللغةعقثمةدابصورةالا،سمادفىاطدتث،لنةأشذت،م81

ضةقي11الييديث!كحدقءنمهومةت!ون،قاطاجةبربأصاسأكانةعل

مل؟4القاثاخداييديقادبلغة!لوربدأافىيخهذلكومنذ.ءمأ4والغرا

،)!-؟لا.أءكأابفىالغرإ"-باددإشالإنناج)زكاءخئةالحربدإخه-ا11ا-4

ايةأيماالحربه!اثوءخا.كثلا.الهس!ب'صاالذ،طالئ!هـىالإةدءاجص!و

الادنجابمحازاة،والقاقال!ثالإ!اججم!إلاتكلا،دتمذا)ء-ا!الاولى

أعغوههه!ذا.ا،-رىالَادابقىث-انيولعن!اراتلهاصر1،5ثالحدثالمبرى

اقماءلخ،ود)21بينالهلانيةأو-يئدث.الإللفاراتتعبيرأداةا،دبهذا

ادفنعبة،إمد)،!صوءا،أل15،يئبافىذوا.-:الددلعماددواطذ.قد1،5

فىتدهورثحد؟الملرعوءقكاتنما-،ا"-رةثردوزنهفىاعر-ئاع-دتع

با+أور؟:هـق؟لادسعادعد"خمها،د.-نأةعنزاص
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.:18اقرلىْأءتالليدإخىا،دب

-وله!ت!تأالتىدارسواةاقودية،صاءأيروابتفاجمرهأقديهما))م!ا-كان

القديمالهثدلقصصاكحريةالممالجةإلى"بالإضأ،ا،دبلهذ.الرثيىالاساس

4ائةرىيك-ليقيخقَها؟تت11

الةرنفىالقديمالعهدلقصةالةرءاطةUاءتاو-ةاهفهإ؟كأتوسد

لَاترا"وتههادسقاكىكانانزىفيالدللأدبخهاه!خاضاآر،عثرالاثس

إلىه"ف)ئيهاالمهرالد!راماط!ستكذأكإفىشةا"دهوخلال.الدينةامحماثر1ءق

ظاورهابداثةوكاشا،(المةروهافصأى،كلقرا،ب،ىال!ساصأئفال!اد

قمهصهنءأ-وبات-س-عقعارةو؟نت،كأسألابمالقرا!ية13قى

-.إدوالن!قاالماداتأدب!ذلشنضاا،ية'3اغاطأ.!ههذعهنبجاواو.،يمJAIlد+.)*2

باتة،وابهوحانمرداللوكلاتطوضع)الأدبمقالنوحذا5.+ةوذَ.صه

الكتر..ذ.صؤلولم.ضركافيابئهـعفىماثمماهوونقدtمردءقكا!لام!.؟

ا،شعارفىالم"-صوعلا!اتىاال!برودىرالواغ)دصرلاحدات-خأولكلت

،،التاريجةبا،ضعار40با،لما.ادرثفاكءيالعر!فةليأكأتأخدْأقى؟نث

امروفةاالقصا!دوأولى.لغنا.لةممدةطوواقهيةة!عةأشمارءتعباش+وهت

عاتو،وصانتوي.ينا5امبراها.ونناطاايىلر،ي!فىلجة5ثدزمحهالنوعءذاءات

علا!صثا!والهامةالفرد!ها،حداثوصفبىالتكاْءتأكوحذأ5قىألاثه*

المنطة4فىغدثاتكانتأ---الماثأفبهاتبا!لإضطراوا،الدموفرية،الطرد

ف-الثرقفىذاس!راأووإين،ا؟:وبفىزىأو-ىافخ،لفىنر)!اةكخرالراقهة

.الغربفىهولندا
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ولاصيماافنز-7ااكشىيسىالارا،دبلكت3ال!ترمز.5تل!لصرإ.لةْثة-

.أجمزيةإمن

:اطد-ثإثكاا-دارسبا

امثنووهارونرأأيكليقحاتص-قب!االتىمحايةأ،اتألنثيدبعتبر

،دبىالإتاجأنهايةى5عثرفامنمقالقرذنا!-+اك-لال!اتأىوا،4"لإ

.إتافرأوربافىبالبيديفلمه

ء-رحأباأور.صرق4-يدإثالادبهذأت!خدم!مأليرو!تاطينذلدُتذ.

اخيديةحركةبينللصدامبدايصرحمأديثىهنذا"اأدبكَانولد.نله-"اةإأو

وديد.إوما-ثا،دبهذاتغت!الددأمهذأكلكلثاوهازالت،لأهواف!

لاءموداءنا5!يث-بدباالم"د؟!جها!اإضدهـاعوالصدبماوأيةبدتاود-ونإة

اعقابقثالحدألهبرىدنجهالامطور4.وبيماليبديفبااهـكا،ةدبلاا،-يزة

ثىإاليد،بب)كأولو!!لا!دلإنحيازاةإن،لروحيةا4رعيزبيت؟اىاذ-الص!و

Lادأرةالىعاجةق!ى؟نتالممالحركةات.لغا!ةوء).وياَمعقدأ؟ن ،يغا

ا،-صوءنا،كافيةقممةإلىالد،5هقأداةبسرعةالنههذ.لت-ريديثةابا

ة!ظءلوأدبها4لأِدفيهصلت!دلهناوثفقأ.فىة!يباللا!شهيهالدات

دولأي!هيرابمأءخمام!اتاقفقدلم!ولذ.خاويرى-اهييد-إوءلىيولوجعةأثد

قءجمر،زورىدعاقطابمد%،اببدلئىادبىجمدبدأ--أراَاءإلاخر!ة

وتدكان.ولرجوامقالدْا!لمسحل!!دنحالإلىأكعاودا!بردىالهاءقفأةمعا

.كأسألاحالغرنه%أت!مقاء!تارأتقمحدأكأاصباأورئسققاوقفا

ا!اآسبرلتصحاكبةوملجفثالومإتاجاتبرظاثرال!دإنىإ*دباين6لةد

)ةزج!و.فيىلأصدللآتبا،صررننال!!ص!؟،-فارمموجرتدلىلبجا

لىي!ياتحمالة--يم،لييدجةعذاكثلثرجه!آسيرومندلىلع!لتصوا*ستمراتأ
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.ن!،تلم!(اى..زدُءقال!-اابن!و2%رت"ءث.ى.رش،فيبرقثناهـ،برقوتو

.!بر-4با61!هبىم-بمخأإأسا!االذبنكات

(6191)ت(هبموشالوم،()519)إيرتىليخامم!أدًبمِثءوتعَو

ثةمولمإثيئولأحبد4الهبرثإينال!اةإ.كلط"ت(7151)-نماريمءو،يروء:دت

(0411تااإة:)يةعاءاه.هـبرروأ4إإءبمعاثجاأثا-ا-:خاإبأ-ثاورد

اسااالاولىا:-إلعاا!ربد"دإصحااللادباصح:ت-ىا،رحصتأط!يِوةد

ا،ميبهيمااكحد-اشلاثاتمبحتأالعافىي!شاخرباةجمأهازةةتار.اخداث

ةإ."لغؤ-ئحينلذتةباأما.ااصسر!ةباورأخارجإثى)ا-يىالم*دبحصزمرأأهمى5

فىصحتزلياإم!توبةئار7ءقثر)امصح3حصاءدأةء؟ساصصادحا1اترن1ءاقرآ:اإت

/-ؤد.ةين؟ةافا4وضاء.4صىضارسا:اساوتلا،يهافاتطقىج!خازىلم*اثالثو

ءضامكوإَن2ههإثيةاييد؟ق-طفالىاباتاورءسقءقونالةا-5نجر.ا211أحهس

سىقطيخمافافى4يثبيىلبانتاجاإأ!لةابىيةالهدامنذ:اقررا"يهداءقءدد!يخمم

ونثس،ا!ثوذزاللد:لةريهة4!طغةالهبر4التوإعلاننياإصدثلاامؤلهد

إنتاحاتةت!مانوثمتهوببريزبرجص.او.،س8ؤبرس.!.ىثلاأ/أ-

ناا"ولاااكانال!كتثلهـا)5تصرلميخاكا؟الهالم!رنء)طتايا))بوفى.ت-إهِلبدبا

ألى"ا،-قب!احت.داتاومات،ب!اا،خا:وء-لا%دإث-ء::عء!بحط-ءخالم5ا1

.،ذاهأف5سك:)ت5ا!امةسةويةالرإلحا!ورية(91ث9عاممتىذ)

ا"بريةاإخمةاحصلى.واحصحأ4ئناَنأالهصحدإشأصدثوصد5(بئالذء4الدو-)

ءتا؟تهنمآها.عدرأت؟صث،لِومعة-!أةلغةزعبحلى!ءاو)نمافى

بعد.ؤ؟-شى،كاوتمبيراتتصا)صحمماإت.اتإمة"ق-4!سخاهاؤية)1ءبرالأ!ة
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Latino:يو*د-2.. - Ladinoا"ةلهالبمودلهالمةارداو

5إا : Jodeo espani1 JadooSpanisضايهعهقاءتجارأالعتعارديةاللغةهم

الذيئألي!ودا-فاددفةاعا!تبلورتالق،اكتافةاهجاضاإ،ءصرالنأفىالقرن

،البلفانوبحلاد،بقياأفركال،الخلفةآمتهما.ناطقفىا-ابامقطردوا

الولاياتفى،الحمارهورأيما5ْ!ذلدثهـالهذتالمهوفى،ا،و!إ-هـق-إ.-أ

نبنعة.اللا؟وأهرالامربمبةانحدة

يأ،اوافى"هتطقةفىبها!!دثونالىاوومانيةالجات31ءقالأدينووا

Rhatoromanischياهروفى.-برولولادينويصرأ-وفىاقااجراويدنفى!

متحدثادىللأندياقدكيةlوكذإنديانيةأسبايةر*ديخوءك!11:اوسطى

نسى،روما؟اللادثنويبماتlلاجالابىءةنلفة.أسطأ?:توةد.نية،جاا

اصطلاجأقصوأكضيرأصاخ.يتويمود،يتو-فارد،فيءوجودو،ذ:لىثسبا
وا،ضعار،ولصلمرأت،!ديمالعهدقىاجملنةإلىللإشارةفقصتمهلا!الم!د!نوإ

وهناك.دلعلأوصندلهليس!قفسيروهوثاطدلفة،يرالاحما.صافىول!بمن

طر.قيل(خا!ةيهودية)كلنةلادينواباومخدئوأكتواأن!ميولأخررأى

فىالصاودانفالىر؟زق.ودءم!تفيرالىحاجةفىمازالرأىوهو،اسبانيا

!وراتا)بهايدخلواأناغادواادنلفةالمحلة11)3!أتاصنهخدمواممقأسبانيا

اتنهبيروكذلدُ،(لعدوالنفاال!يقءالفىالاضيوءل)ءبربةونمببرات

مأءسةلمهح،مشةاتلغةخاقا)!إملوالمنهمآيبدوودكق،قدجمةيةاجا

اللنةدطوراطارءتتكألةافةاكشا!؟-تأصباذ!طسدبدوةقط.ء)!م

ألاَلماتوعكرلوالنه"يرات،إممد؟وا،يكطق13(طقتجوءالم"صلعة

ابيثوتأثير.مأ5-41القرنقباوعبتعوائراتحدق11بالعفارديهالخاعة
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واللغةثةا،تحداللغةبينالهارقأخذ،(قاعلرود.ا))-بوع!هم)افلأبرتقى

.؟اقواوالثعيالادبفىالاهرءذاقيضحو.ا)ههثفى4إأ،حتو

مرأ-نيةغاعهتا-:ثالنىوالملوأتالنديمد2الهجمشالغةاصب!ضاوقد

ءلىإصهب،ت-*هـةطوذءقيلغةبة؟!االزءت؟رور(سهحت،؟ة!إعور.

.133ةود111نهء.-ادا

إثءوباللادصةلخاامقالغاتءممتهارةات!:-3.توبملاخولالا؟زا.)مبمدر

إ!ورة،وند!ا!سَدامطوا+ففىساةظواوقد.بماثإتإ-جدااْ!ماأقأمأ-تا

فىو-موا،ياأسبافىتماورهاإفىفىوصارراال!تلجانيةالت-اءلْباه،،مة

الل!وتةهرْالظوالمهظمفىالثورءلىنظاصقو.المإديضواشومغا)أصباةلياكذ)ك

فىآ!،د!سنا!اللاتيت!يةي!.وأ!لاجا-؟يا-يئاكالل!اتفى-واهاللادينوفى

.،4الةد-ذ*-با.اصكلى؟اك

ءضا:-ء:ارةثةا،ث-ى1)إفي-أ،ممهراء

اللغة.أ-اسوهطمهد؟4(نهات1)

)ندئرتاىإنتةأ،سباالكلماتءقإدإ،أخرىلذاتء.تهتءتمار(كالا)ب

ءتة،"ص)وءلى

.(ثبلدثاوخاصة)يةبىا)5أئم!--ا

02ال!رنوإداة91)درنةن!امقاكأارأوظمحصة4النرنمه4ألاة-2

.،جم!-يريىساْ!ا!كل"مدارسثيرتجأ

عال%ويوجد.فاصمطينفاالآنلأ!لأدفي.لمتدثدممبيرير-جدلةجمع
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الد.والعهاأموتعذد،ثةوطبرفاوت!،القدسؤونه:مثشضض003و...ااث-

الخطاجاَضااللإ؟بر.ب-د؟وي!فض-لمو.!غإنالغة،!نإ-ء،أوثه-نكأقي

بص11فىأرةالدث:الكتبء4خباقط-واهتح-دتن،(151ثاشاالعبرى

.))؟ءأ!الث!أ!حالمرنمباتررؤضا:عذَيرةفيبغآلمأكهـظو)ج.ت.-ا)رردإ.

شااء،-سالهفىزأدوةد.تيية3باكحله*تالنى*:فيو)1حخبأ)مم!وةلياس!

،بانر)ثىبخز-4ا!أاصحف1ا!إاإضاةاإنهأصصا،)1.،!؟:ية4"ببردتا-دامإت

بالا،نينة.قي4ؤىأ-اِهمءرىنوبرد

:إ:ور*د11تة"تأ

ألقرنوتفتتااا-تعار!ماؤأ-مةاش-)افيفىيزدهرثخوأ)الأ؟أتبادأ

إ،:ةرم44ايذطةوالةصالونيتمفى،دأواأا)ردإ،-ا،راطاطا؟ورمح.ء-رأكا-ع

ية-كأا)بضتمنازءيرذلكبعدإنثرتثم،أ!ا،د-والىيماتدأدا)"3أ-خارقى-مة

بئ4ث5ذمرها!)ار-التواهأ-ق2ووةأدمجماتامتاوكلن.مدما-تبيزةوكأ

رثإسيأمصدرأكانالذى،آصاحالىيةبئام5ابراهـش-باخواو!إ:ا!يرا

وثكل.فيصالووفى4ث!-طنعئيافىئةائةر.ذا-تصدشتيربصْ!ءأ!عات

اماطص،االة!صمئاتءلايثتبذأت،أ،-اَأيموديةإتابات*اص!1أ!ميرهِماالرإ

تس!دةعخاكوكذاك.الماردقيا!ماؤ!ةق5كأااو"،لآ!را!-ءتاة-ودا

فيواهـ*د1إلىق،كأ-ثاإدأو11نال!.شاو.يه--فءضاء:-أركا..ءنا؟مرة

و.دأوا.وديمامطوءو-ومحورا-ءوسمبرمثقتءوصم11ابإءنااناجامحه

وفاث.كحيرةأد!!ةفيمةلها)يصاللاديتوباو-هـجاتاته%أرهـ)ةونإلىُكذ

وقد."(برف003ق5؟كأأ)وبا).الأثثانةثسةا)اعه-افة؟-?ر؟كى-خا4أء

+تردأمس51دى!ا.تخا،بر"1طث،اص!عف11َال!تدْفىافةامميبما5%هتا-ير!دأت
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ول!ت.ا،راكزىلففى-ايموداعفاياتكبر!قوءيرما761،عاممنذ

ا،خمن-وءل،91الزنهقالثافىالنصففى-دثدحالة11ذ.5ةطورأصاس

قىيها،ذلل!فىبما،ابلقانإلادفىوذلك،02القرنفىوكذاك،يتهن!افى

وسالرنج!،،وسوفيا،ازمير:الر؟يععةزءامرا!و؟نت،نل!طينفىر!-)ك

مأمتومد.(ههاسارياصت?هـ)رث،توالة-طنط،وصهـاها

)،حياهفيمر!لثرفى.(مبدثروةاءتالقراءمنال-أت"ليم"الصحا"ذ.

)16(.ش!4":2والفبمودى2المى)ني

نأ.أإلصاقإبب،اللغةذ.5فى-بى.بوأندهررافنا.1عراءلبدأتو-بى

اللغة،ءذ.ءقكدريجباايهموتكلة؟اءث:ناىاالب!دممدارسودت2لإت)1اط!

قاوءتثد.ا)بمأوءيرية)ايموداءصوايىحاتمات.ادكرإءضتأإلى!!افةبا

لغاتتلمالىبانالىود211دغومما،وإنظرءاأسترارعاأعاقاخاالغة"ق.

ال!ءلة.المواطنةممارصةءقيتم!وا-تةيهاثورلميئون"تالبلاد
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الأولانكملا

العبز4لا!ةاءا-ثإجمودواطتقا!لاابر-فىْ

بيىذاإ4الاةيخةارفىاساا.يإ؟:قيإزةة-ا

الإ-لاىالو-ودض(ثمع،21لأظىلىفىا)*بريةلهي5ا)االهمحرءتمااق

ضاافىأليموديخصلما؟،ذكريهثعدولم،العبرىالمإت(ج."،يئةتتب،هفادُ

القرون-لماق.ا!ءإفى4صلاباادتر6!)ا!ظفىبه-ثواما؟ْإ!ي!!)!اءممم

فأءتحفينJACوالفوالنها-كةالآ*ث.بقن:تقا"ِفى1إدء،وأياة-ير!ااكاإئةىر

ء:.ضايةءعا-رائفأط-؟هعسنذاوقد.العرإ-4واللغةر*يةاإ-االةتافة(فىذلسى

،م2مهينامخ!ظةإينوالربامإفىبذإينتبادلم1أفىضمأذ)-فى،ءاتؤنجا"*شة

)تد"خقاما-زال!ضهكايكءروةط.لهمامارت-نواالتابالاهأ!!انجهثاو

والثعر!،51%واتلىوفد.المجالذا5على!رةأدممها)"ربى-\ند)-يئا

الذين،)إتحلدينألثر)5شيممإغأفىو؟ةوا،باد؟اءىIDي!يرنجاادث:-

أص!شوالإيتهاعواناا)ةءلىوباخرصاثارجة"عهوهـةيج!هالن,يمب،ص!نوا

بأ-لوب"اَمتا-شةت!دكا!.4فيوالكلىيةالهالم*!صاثفىشالتأما.آخرصىهأى.ق

بأ-زأ.أك:اءاءضاالمد.الأصلوبامقءزت!-ادألرداتوز،الآد.جه،نتبهِنجا

.يه!وداهـيمهالوأمرااكرارةألاتخا

للهبرى،الاد.بصسوءم!طرث)ث-،!اارلاء-إفىلياإث،ايمودقاموةلمد

الةرنفى،ثتطربداثةوتا.هبةالهر-ا،ند)صيةإدالنقاا!اصاجةمماد.ْ

بغاهؤ،ىمعاا):مْهوثْحلحااهالثثةجمىنثراهليااثطاقى6َظ،أدردى+اصع
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ا-حماإا-!كلكاقاراك!واذةاه،رباثمإا(صاهي!وت5)لاللأراتاش1اة

يئيذلداالهراءلغةو؟نت.،-صنهونب5ِإ-وركاسابإ))نفهؤثا!3لااق3.قيا

ادروودحن.را511لغةمنومرييهوساسةسملةلغةاءا،د*ء"و؟غءث

فىيونا)"برراءها)ثوبدا،)1لجاا)ف.لى61،ندرزناإدتةا"اشادةدار؟

"إركم.أ.ءفالرهـنءذائيمرا؟فرعنر

إثماعاتواصلت،ا،ندل!فىالهبرى)كمرصىخ!-بأنإهدو--.،

بعبمنن.نبهبنمرشص؟ربىءوتوبمد.اأطاا-ماهفىضاصياإثىاور:.ِإ"ر)اث

ءرشااإاتطلْىقام،إ*ندلسالْىاص!رد-تواصسادا41)اءقىر*.دإتإتصأث،03،

اص)قص!قر:لومو5شعاطو:ا؟rء،4لاذتل!ةوذ،،و-.لاوع!،ت!:الو.+

ءماءسىعقو؟ن-0331ومات2651عامئابنوصاولد.!الروءما!تا!نو

هوتوبحد.بمانأشواضهارهءالطيبعباو-خر-وعداْكأهثوراتطالى6)ءرالثا

1)رياطىدظعو!هالجيباأثألاء6خرونضهرظأر!فإإرعاْ 4 60 - i rAA)

أث!ارركرأءلتعاراَأساالةالتيئ(7961-6251)زرتزث-3موب-وإ

ودا؟قا.نوثلعا

لم،ثا5ر.ااطوء:.ء15،و!م!اهههأيما-ولا،)ءاأط?)ثء--اهلمثناَع!وا

)سالاْبىفىالمبرىالثرإ)يماوصلأ)ىالقممبهأحمححارميسلةوأانيىتطع!وا

الأند)ساشحراءف!جءلسارواثمقماإإةبمثاكاراكد-ره14دهـ)نرء4فى

تء!رو!ماأرلاوكات-4وةواتنهأوزاإوَل،.ددىااكصَاءدق!اجاث-وة:لوا

ا-و-لو--يم-:4ء"هـوليها4!لى)نج511:رت-ث-راهءشا)-ةالأاداردالنهَا"ذ.

.1747عامءصعفافا-مايخافاوعات،أإ،:ءِفا7017عام!وأداذمما)رءعا(

عذ)دوكأ)ص،،4وافب8،و،بأو-إث"،نددىأالرزنترتهالورؤضَلةد
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أ-".ارا!ا-ولومخبو-د.(الحروز)!سهفىئعأخا!ناف!الوزنخما

وكافت.ولإشمار.لهواصتاتجهالمغةأمذهعلىلجرو-،المقراباخةومسرجات

الوزنو5ضعار.وزنو!ن.لظ:-و!ناتهـلإعهد،ن4وبر-هماجهةاللغة

يخر"ث+رأى،إإبضأةالحار؟"خدأموأت،خربةأفياقثعتادؤا،الخر

الحر.(والمقفى

يمثوطألابريةالل!ةورقائمبرىالَات.بفىالجديدالإغا."ذا4حةهـمد

ف،!-كاات؟؟و-ثي.؟!ا11(فى(،.هـكاأ)يةاجمود1يراك:و-ركه!دايات

وألاذعان،والدواطة4لل!خربفوا،ياةينفاالدالفل!ثا.قكخاصمعتاها

فىلأرا.اته5نتثرت)وقده.)افردالإنانكأد،اخالصالهةلي!وت"

لىأصوا*تته!حذ)و.و9اصوارأعبرشؤهافللوا)نبراشوافومرذ!لماا

ا،دبفىحمديدزاخانأصدأءوسه+تصةا،ولذ!111فىيةطاو؟ابحو

،مجالظوا،ياوالوعاثمةالتسشونحولالمجادلاتص!الخلصوك!،الهبرى

ءإ!ألاك+:،و"عهوةث-بزافىيخافيزثهاسة4وا)،وإ!د:شا،ال!اَفةصالمصاد/\سهوأ

؟ة/ي!مجاثوأ،!،-ا؟هوااللإ!،موروا،-ْالماوروء-الابفىقث!اتمنا

اء:ا%لذوقفأو19لأتسىألاةات.قوا)تر!ات،وت!ا:!ااا،نة1ع

إ،تلاقيآالنظرلوجهاتووفقأافىديئةاناهجأءاإ:اهالمقرأقلد%ا!اتوا

.)1(الملاذلدتاهجوقفأباك"ايموالإهظ

1،رل1،صنا10ْ،د!اهـإ-!ةلىث"12عا)ثا.فاالآوأ.55:افمااة-وةد

ق)؟*1111ء2:دىوالزإسفبأ،دأل!ودى)كويرء.كةرائدرأج!م!وءأ

-5371)لاكف"!ؤسلىن!او،(6781-)لأ93)لردقمند4موث

ظم-توقد.صهاتأ-ةاهـ:اي!قا،ولىأ":-"عهحنهصفحاتءل،(5018
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،8مو-اركوهوله"اسممخص،براينفى0175،نمفىا،ولىالةبريةأْلمجئة

،مأبت+الاولىالعبريةالنهريةالمجلةوأ-ت،ءددانمن!اصدرحبث

ق!،داشهعحا-بمأ"وكذلك،)عدادعثرةمنهاوعدر،1784عابم

!ءالأخيرْ!عددظهروتد.1181عام-ىهرتوات9018،م(-ت

*9183ءامبر-لوىفا،سي!همأ"

)،دبلنةعلتمردآ8اتعص4الرباية،نيرمنالتاصعاثاتبقىومد

طثابةطرلمفىيكت.هذه؟يهلتد.والمدرأضد)ا:وهلتةءلى،أىت.أش:أتا

،المقرالفةةخَلوافقدولذلدُ.العفنةألربايةإدتمقاأورءرحما؟ةصوثب

لأه(اله!حركة4)أتالميهليماجاتوؤد.دتوالمةأهـاخةليداكتلض-لإ!ا

ومد.%بثكلواسغدءوهاثةالمةرا4اللضلثوةتدل!رنامثالط*ولاا

لجنة)ا"فاساءجق5و(لب!ان-باط)،ه)با؟ونه!وان5!ابأأط:"!:ب

واءق.اهعرأل!وب!غةالمنرادمةلآصا.اومجثإخ!ص4؟مام،(اةلةا

الىيهمكدفىالعبرىلأ-لوباوضا،،اتوثباأ:ا-ضاوا"--افي:ز،ءيئ!

رموأوأخيرأ.امقرامقلها3طلاالقوالاصثىاراتاللفظيةادصناتء!تلإرر

الدعو-أجاط.شاايةوَا؟لمايةءقت*فيثوإتأوالم؟أ.فاورا.أء:-ية1ا:نه

-كاهأ!دثاوافي2-اةث.إ:ثه،هـاكالأحاءاتابرنهفىت)؟دبرثا،ئ!ملاَهـا

دية.ا+ا.أفا

باأور.فىيا3؟بزغ"111؟!فىة!.ع!لأ.41-ممامْيبء-.خود!نْا

يةالعبركاا!ؤذثايئالذولمخهرأهأ،دبا.ءقاط-فاهـهناك-ث،"صرقة

وموبةىقةء:ث:ذأتباأور؟ةهـقفىديةابم.اث؟لةد.لإتاج!ملنة

جاوث.ا!اوا-دأير%افىدت+*دإَثو)ةد.نعهأكورادانةاأرفىفىورا-خة
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اهماءاثكل-دورإيما،،انيعأالاتعنط!قة"مىيرمااطأرثاخليقمو!

هذ.فىءئانونهممافمو""زا.ي!لوىيمابةاكى؟نادبنعورحرلجاضم

،اللةجاله،ةدعاةاضخدمشاكإلىاللاةأف!رلسالتو-!ما.الحاطث

،110114أ:بىيلقاشلامق.دضوجودايمد-وها"لق.مدة-اكأداةسليول!ق

فىئزلاوهندلونف!لههاكرارعل،الأرعتالديئ)فىلانيرمقوللخلص

ا،هيوهو،ودثةا-هـاثليضب،بدبةرمزأكارجدوابلكغاية،المايا

فيىمالحلا3تصوراطرءت-فيكأيرأالك!ونجةايركهساعدالذى

ة!ا.دا51تترتبفى-؟لاةادرص!ةءاطهِةد5،"يموفيباك؟ة

هابوام5اؤرا:الادبىأ)ثرءالفى،المث!هروين،.الهس!أدباء"بنءلىو؟ن

وفى.(5881-2841)-مولئ!ثنتىوبير،(67!أ-8081)

ميخالوافي،(9187-4917بخالهثوفاؤ!اها.()امإال!هرجمال

،)ث)ج.نلمإ-ورليتثدا؟و،(5281!ا28"،يرفة!مونوِصفبظ)

وءةوثببقوةوأمدوهاالمترافةفىالروحبمواالذين،(-18315918

إدايةوء.مةإ؟ايىاةكافةا!ائ!انحوالسحىذلك"حدأل!لهقجيه

بدأ!،اناسععنرألمرنألهنهامقام!بارأال!هودلهالمحماةعلكلو-4منةأصه!ولل!

الاَدنجهفأموةد.لابردقوفيءطغةالمبر!ةاللغةاحياهأ-لمقاهـ!زةا)!د

الج!:دههتهأجلهق!لههإ!ذهيالفزةهنهتلالأفنيالذىالكه!ثق

و-+يم،()279-1856)آعااءدما:اثال10أ؟النكنرةهذ.وتت

-ء187ْ)تث!رنحوة-!!وصاررله،(3491-3!18)با،بتحمالة

الذيئءقوكأبرلم(1791-835)،صةار؟اموخيرومندلى(،4191

(اوءبرثالؤوخ!كانصنتاور-7!)
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و!هـ)د؟لا.اءأديىخعملمايقالتىاالمةربةمرينهابطةرااةرات

مقوبرز.الوسحاىالعصورلإل%شعهله؟نتالتىالربا؟العبرية

1،دت،ضاصبثوَل،يةالهبراللغةأ-جاهعمليةفىساكلواالذيئؤلا.5

لهبرء4اللفةاحياهتأبأنهأ:تهراف،يمودأبئ+فيري!الرويهاود!إنما

)2(.ثهـاحمدالعه

:اوإيميئرءيرا)ت-2

.ثحد!ففعبىية.اال!اجاةمحيةرْالاصاصىالفصْكأليةير-خ

؟يزرأبهومدكان.8291مام!سىفىوتوفى185"عامئلنافىولد

قي،الحبريةايهود!واالهالإحيا.!وهىبين.إنةاو-صدءرفةالذكا

ا"518أذحمربات

ظ!مطفىيهوديةدولاام!هةالىفيهاثمامقالهلنرا987مامبتةق

العبربةاللغةقالردههدهفىشهالحبلغةهـممونبح!ثةوء!صكزئنابة

وهكبا088عاأوفى.النعوطيع!ةارذأالعبىى-لذادالاَدببدوحبث

فلطكن:الىطربتةفى

.،!مبربةقحدثصوفو!أ،اجنإسهلغاتتحدتا،ناننا"

تلىظ:العنصدءلقامطقالىو!شلهثوريم:لافكلتهثوصوة.

بادبرية.زوتجهختحدثياظالىلت:أتامنأضنتافاأالبا-رة

بولد!.اء-ءشهلام!كلفىطة!اولو18825طآفىولدالذىطفلهو؟ن

،اقياءار*بإ-مةمدءيم%بةبماأعىخالذىوء:،ا،آسلتهلاءبرة-الفة
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47-ياةلنةالىدبربةاالنةءوبلاجلهقدببلْأنه!ودابئوجدةرئد..ْ،؟فى

فىأفدسالىوعولهفورفإنهوكا،المدارسفىثعلبمفةعملهاهوبر.قي

بملفب!انادىوالق(!الزْ)،ء::لت"جملةبإصد(ر3م0188عامنهابة

أبهودبة.المدارصفىالندربىلنةبةالعبر

ببب-ال!لقىكماصعانولكظ،1883مامفىهدر!أننسههومحلوتد

ربنرن"مص!ععمرةفىالمحليةالمدوسة،ه!1888،موفى.اله*يةحالنهسوه

المملبنكلفروا298آ!اوذ"يةالهبربالافةالمرادصوإسبنلر"ثدبون

.المدارسقيةالهبرأاضخدافلعليناليهودفى

فىأث!ت8091طموفى،يافأفىةالثأنرالمدرتاثئت6091،موفى

(لهبرءْلاير!الموادتدر)،أنبير،-ياصةننقاتوا،اخر-كهيةفومامدرصةقدص

ربن،هلفه54نبأالإلمأأليهوديهنفةالطاقاهتوقد،كلهاالنأنويةالمدارصالى

ةيها.ا،ساص!يةب!الد:لنةهـىالهبربةت؟المدارسمق8عدبإنامة

91طأفىاكظه"ذهثظإظ;- irأفنبةال!باالمدرسةلإظمةبالنضطإول

الدثلة،نوذلكالإلمابةإ!فة-الفنيةاوأتاتدريساقرر؟،-بافى+نإأ:ت؟"

.بهدقاتمدلكنلمالبرلآ

غير؟ن(فدطينفىايهودىأالا-تلجان)،الثوت"قا!النهردولكن

فىالدروصواعطا.المدارسشكرالمعليئأ،طةالصتالالافمام)ذتومعأ

إصاندرومرروا،نالتت:5كماطرأرفخانمايةو!.لاطاتالهوأءفى

بادبربة.فيه

http://kotob.has.it



-001-

اطإخاماتفبجا!ناة-دتإ:4*ز!أجه"ةدأيهودبن-؟شأث+أنأسفبمر!يرلجف.واا

يصورلاء:د-4ل!ة،يةالعرالمغةأنالنكزةتلكحق.ء-يرونلَاؤ:ات:إادس!11

ات*إأ!بانمأَجازنأيما)ؤثوتف!،نوا،ط-بنيةأسداإ*غهـا!سائت؟إا-*ممألمض

بةمحأري!:دأبئث!!ز1ا-اربه-اؤءدلذا!ك.لهايدثةلىاتوابراخابأكفيةايعبر.-4اط

نأإك،اللغوىا،-إ.سههنا!قىبذلماازقا؟،ودرساَو-4فىر!ةتثث،ت-ث.!

اللطةصدأنقلابأثدبرةأنهالصثما!نأ)-لمطانالدىبه4او-االىدضام-نموصل

"-صشا.وأودع4ءإ:ضشؤغ،اذ!ما.!ة

اكص!ح؟!مقجماعاتا+مم!.يناختدفيينؤلآه5إلىبالإضافةادُفيوكان

امطرفىيةالحبرإتمةةنتكالص.-ديدثهىماكلسارصونطتالذياثثد-إةا

)بتل!-،،وضربالدهـرقيبهأفَىأ5لغة.بتلغة،أليماخأنجالغة5مما"زدة

نةا،رويمالدلإتو،ثخدتجاتإلعصهـايأإ--ا!أءقمةأززاا*!اءإتاإْ.!"-

.هـقأليرالحدسطولغةاثارنسألانةا!ر*زههيةوا-اَتو

طبقةهئيمودابخا"!هيزردىا،تحا.لهذاشدثدةءعاوضةكناكنت1إ!آأ

ومديرىلدروتثالباررنوظئط5،اخاصةاخقوقأص.ابطةةكأولم،،إ*هالنه"

مدرسةملوا،صرننِ،4النرفتحدفىمئ،حبريميراثإ!كا!"هدارس

ذلكإ"دو،،.ابدي"مدر-4وءديرى،يةأ+لأمجايزتحدقءت،"آ"يمأ-ودات5

اكحدثأنلاهءكلرأىلقد.الالماذةمتحدفءق،)!(أ،ءزر"ءدارسشب!

م!نتهم!سأهـر5-وا،-ارسفىلكدريسلغةال!بريةجهلومحاوداِةباي!بر

به.العبرالتإ-يأءضددثداَلىصارحناَؤظأءث%ا!ؤذأزقدإدُلذو،مخم!تاا:وص

15أثاهاصإنء-ارفا5نا4فاَ:.ف!أناباط"اخدأ!5ءناإ"ءراتم!تولم

ي!ودابئرإءيزابهدث.!لذشاا5!قياا.إتتثسخةهـما:ار!عااإورأضرقيهودلدى

فا-5؟!نفىع!إلماأتوتد،1091عامأينبرفىءزرأدارس"سركةأ-ت5()

ء)بثا0007الى-وضمةءدتعة05لىا"و191؟آصكاويمااررجن،3091ىأم
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لانعلاAAAلعامعثرأناسعالعددفىوردوتد+(.بناتتمليمبفرورة

ثمرفوأحد-قاةولا؟!ااورضايمفىجدلا..،:،مةص5يدْجرمخر!رئيس

العهسروحت.يثونممقأثر)فمديتنابهفىان.العبريةعنصالاطرقضيئأ

وإعطا.،ثبلأسرأيخولأريةالعبرصرشىول!ق،الفرليةث!مأبناذهليمصوا

.صأككر،ببدأ،؟نانتهمماذكلهذافإن،أب!وديةءتروحقلبلةولوفكرة

وفعلبممللبناتمدأبىسذح!رورةرأيةءلىص!دأبمهبنولاكق

قظ"إصضلاأمهات،الباتصرىتليمبدونبأنهإؤهق،نه؟نلىبرية

هناوهق.والاولادالاطفاللةأ5لىالهبريةالغةاجا.فىأملفاكب!ونه

ومد.4،ة1091عأمصفدفىللبناتا،ولىالمدرتلفغالد،بةفىبدأفقد

بدهفىالمعاوما!وها،ءلا،درسةالمقاطعةرضوأ"؟يينالمتدا،مرح!ظةثأرهذاا

.،يمودافيا"هقبدلاابق،محا،بئوأكره،بالاحجارلرهو.،طفال11واطلةو

أ-يا.أ-ل.ن-اودهوواصلييأسلمي!ودابئفإنهذاهنكلبأوغمول!ق

.)5(العبريةباللغةالحديث

مقإهديدالىبالافافةكِودابئأبىينربهمامالذىالكبيرالعملوقد؟ن

،والبناتللا!الالمدارسوفح،بالعبر!هوالعنأرلدكباروالحرائدابرل!!

والوبطةقديمةا!بريةالغةفيهكرزجعاالفىالكبير،"الماموسمثروحهو

اللغةفىالعتوطربقءقوالاتنباطوالاستقصاءالابئرعا!معتمدأوالحدينة

هذأهق4-يابفىأغ!أنإت،ال!اءيئأتواحهاوفىالخافةعصورهاعيزالعبرية

،6(،لاثونفعدها،للغوىا)لمجعماموأتهوبه-د.مجلداتذممةأقاءوص!

.كلدأفرسقةفىصدور.وته!المثسوخاهـلمفبركلام؟نةإتنجأ
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يبرث+:افةأ-ثا.فىاو-ع!،5لور-3

اهمامأاأت:فد!بوبةوادبا.الهلا.أدبا.إلأنكيرانجمب:أولا

ايمودةالبئةحباةمقالمت!وصا-ا،دبيةالممروبالموصومأتكل.نماواضحأ

الص!وفىوالادبالخس!لاادبهقةإن!ل!المارمةو؟ز..ال!ودىوالراخ

و؟نا!ئهشااالذين؟ناأربافىوا،سلربقأبمغة5تعادللايينالهبربا.دلااحنزقد

هوهالىللاديامهوهلاءأضطر!مد.الغهره!لصفىا،دبفىجذورهماصرباقد

يكنلمأ6ىالعلانبةللفاهيمواعطلاحاتضلق!طاتوالىإنةاقىجدثدةطرق

ها)يها.حاحةفىسبةوميئالذا،دباه

أطلاقةالقرىإلىا،ظاراله!رقوا،دبلا.الهس!إدبلتلتد:اَفألم

وغيراالمقرائهاللغة(عاقالىلاالهس!ابنا.غاصلند.المقرالغةنكلويهالات

.العوم-فطيهاكغذىالعبريةاالنةيخاثىبةا!ةوروالإانعببرنفاشتثاكل

حدالىالحد-ث!سظروفمعتكبفمانعةام!مقالفةاجادكممنىكموتد

النمبيراتبعض43متداا،حيانبعضفىالحدقاوزو)قدوانكانوا،كببر

اةش-ت!-في.الهالىاصرلفوقوفقالف!دجصرى9و،فبهاالمبالىأبلاغبة

لجغة.وثبر"العالمتارخ،كأبمكابانشولمانعلكالماناف؟ل!برمبة"

3د!ةالا)،!يثيا*لد!بابباك!مبةأكىالمفهوهةاللفةلا!اكانتالىباينم

المبريةاللنةوكراهة؟سكرأمنهمايخهالاةتراحهذاانضولمانإعتبر(ال!لودية

مها.جزهأالربانملغةنكونألايجب))ق

لطاقعقيكر-والماهـ؟لا.أدباهبأن-ص!أذللبالفولذرئالنأ

مقالديدان.واصطلإحات!طماتخدثوا!أناولوا2رلماشأالنة
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اطديثةأدبربةأْللقةصلبهقأد!بحتأقالمشحدثةوالاعطلاحاتلكلعاتةْ

مثلى:اله!لا.صرالىفمهايرعلف!ل

،(ْألادبىبائحنىأقد:-؟جْب،أنانية:-6+ثب6،بن

اوسطى،له!ور:ير!بر-وو!!،(النلسقبالمهى)وء!:+7؟!

أش؟ي-أ؟سم7،صديديةسكلظيم+-++إثا:!حب"ضوان:+د+ب

+ولأ"!،طاطىأ؟؟لم9:628ورظور!؟؟ب++*:،ظروجهة:

.باهكر:له!؟نجبا+،اك!له3

وأسلوبكمغة-بمق،لملاهالهس!عهسواطوبلنةأنس،ا،مروخلاعة

،ح!إوالىالدقةاصيةمقسو)5ليدُيهاعمانوحببم-فاريمءوتبنع!دل!س

نا.اك"ببرفىولةوةاروفةاناحبةءقأو،وأجمالاللاسةفاجةمقأو

ة-د،الحد.ثالهصرادباهفيهكبارئالهرالذى،هندلىخلفهافىإ،روب

يلصر."داءقالمقرأصرمبمالهصوويكل5يةمربراالذةمصادرمقاض!رم

دبرىللادبمهـالإرف!اف!و5الهلا.!سانا،افحهقيبئرل!ن

ا*داذة.برمهفىو!ة"الهدثث

يةهالهبرواللنمةلأعهثبوفىالادب-8

،،نياعرالدودالاساصواضموا"فىمحابه*رزفىيو-ت)د-ثرركول

ق5حدبئمهرضفى،الكبارالع!هاينةربنج11ءقء-مألاتءقارةءوهو

ادبربة:ألل!4أصياهفىرهود.ي!؟دأبئ؟همزر

،الهبرثاللنةإوأيموداه-وبنكانلتد.لماوآلإلسانصا.إذا+

ادياو،مندلىإن.يهاوااس!مهولابهوأ!هلا-أحأضاالذى،اشحعدأو
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أاثراأسريةاللغةا!زوامد،نا.نسد.و7-ر؟أ4و7-دء،ة-كاثانسووأثس

وهـبمذأ،اللغةإلىاث-اةمقوفرةأد-لوالقد.والتعبيراتت15بادطَ!فبمأ

فىالسأن-ا.لو،ولولاهم.للتحدثوساط،وعنا-بةمصتة"العبرأ!:حت

ضاي!ات!ون،ضجةلائأر،بالصبريةو!سدثكأهـرحالنال!-نمق؟خاتالأ:ْ

ال!بارواثعرا.ا،دبا.هؤلاءكلان.حهغةخاهناكول!ن.ت:ثأن

4ال!برتللغةاصدواءأنيإم!!مما؟دةيهودابئحققهالذىال!برى.اءدتثدوت

-:4لغةأ-ا!حركامقصظقوالمول!كم"-ركاأدبيةءلمةوال!د.د!اة

ا!بر4ا؟ثتول،الغريبة"يدأنهومكل؟يهودأبن"ج!مد5لاوله،ومتحد:

نأوعلينا.أليم-ودمقا،لوتوعراتألالوف)دنةلى5ا.،!اتزدد

التحدثعأرضواقدالكبارالعبريينا،دباهء!أن،تانذ!ر

صيمالعليزيومانعيةفككمتوةد.الصتبئطرق5أو،لفل؟اصواء4-اِد11

لياينبلومبهtl،،ليينلومالسيدأيها-لامهبريةبالهظ؟لايموداتو-4))؟بن

ق"هنداطمالىاطفالصببةجاءت.و-في،كإ!انتحدث"بايجديثىمانا:

كعحدفىأنصب،إءسائيل4هات!05نلاظعايهارد4بالمبرلجهثتإو!كلدفل!صطين

4العا،ثربLIميلينوسلافقىي-الىعام6-دهاذهبو-في.،بالييديش

باللغةملإ؟مرد-بريةلهباوبخطابمجماصالمدرصنوأصنقبلهإصتوات،رلىا

،،فلسط!نءقحقعقة،فيعقألهكفا،ولىللرةئيفا-طزارو-يخا.سوب-)1

أفىالمرتدريرراصلامقلانه،أضىلغة،طفال1-خلم؟بأنه

.)9.(!مةبرلهبااالعلى

طرثقمطالهبرثةاالخةا-اهقساكلواالذينالم"دبا.اقةصدوهكذا

بالعيريهاتبردتااير.د؟!-؟كأأمو)لمةاتوالرواثةوالنكة)ك،را،ءاتبهْاْ!"
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-بموهوأخدلمَأنلد:جةْ،بالعىدبشئونحىوت4يأ)5إيهنب.ن!لفدْ؟ا

هح"خاكيةلعبرباأن.تجدىييستخعلملفا-خينأرةثقزذهب-4يخليثدياسىمان

..دتوا4ءهىتالةتسب!ود

الهبريةالثفافة-دةسهاءقاخب4ْلة"كتابهفىجلبرع.اي!وسعرثءلىت

نلا:نا"ئا"-وةتصكاتئجأفى

الةرنهذاوخلالا&ابقالقرذفىالادباهمقعذكايراللفةاجةإزدإان"

اصترك"اتبينهممقكَانأنلدرجة،المتأدليني!دباهبالأ-بةطببيةهألا؟نت

خ!سانقيملاولكن.(والعبريةالدثىبين4الصرتتصد)ال!ساععذافى

فى%ر:االذين،الوند،رعاللمالهبربة؟،واضدتعب11الاوا.صا.لأن

ظين.ق!اولئ!الذيئ؟فواضاصةإمفةويةالعبرأدباهمنبهلابأسعددأأعقابمم

ذانه،صدفىطيبأأليبدإشبلفة،لايولد8تمسد؟نوقد...الصهيونية!د

؟صا!كلاجلهقللهفالغلكةهلازمةإغ!بارهاإاليديشعننظريةخلقالىوأدى

بةالهبر:الاَترنبالجأءق-ظرتنربدأتهناومق.8اكئا"فىلأي!ودسال

وئ!ذا.اجماهيرواغشفض1)ق،نجةاع!،1،الأرشقراطيةاال!لبقةلغة!

7918عامقولدتامعأالمنان-الصهيويةوالحركةأروند:)طركنينفإن

سرح!ل!لتكأوو!عكذا.كغالهماب-طباتإ!،أد،الأخهيئ،الظروفبفملحولنا

قيلأوبا.،ا،خر!ت0"تد-4لةةإلىأى،ذأ!هاحدفىغأيةإلىتبيرأثاةمق

لا،برث-4الاةدتأ-"يررممانوناهناك3طلم5:"ذاكابهفىجابوعيرَ!د5ءبرية

إيمود!ةيراثوءهـكأ،نظرأودكاق،حتهاأاأ!ص"قأنونلقااعدكاعتكقلىبفلىلذو

هقاصنونة13131م!!ءظوءهتقد؟نتفيةاعهيرالحركةءاماهـقة)اله!،.(1

قىهوالمد-ثاطةخهإصدأنءنبارا!بودىأالىادين%وديةااطياةإء!حاجل
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والدينالبريةا!نةين!اث!رانحهث!د،الي!وديةاباةلإعلاحؤال!-خ

ثأئألرفاكاعبح4ودثأليماخياة.-سحءلى.:؟،الد5خلهرتوصفي.دىأايب

.أ!ودىاكين-العبربةاالغة-برية812:ئاوثو"والم!اقعنهووأغ

،4العبراالغة51إ-فىممابةهاهأثررأبرى)51،دبا!بأفالىثخئلهذاإوفى

ةالرإطدت"قالانةهذ.تطوجأ"لجاهدسثنأ.ققدا،دبهذاوإن؟ن

با!أدْةوفلك،الادبىاطاقتطباتةقالبير-ثولجدياءإ))!ا:13اءوءد

هـ.المهصأةاط.تمطلباتوتق،ايوهةإ-يأة-!لح-ية)فة+!بحآن

51إ-ملىب!فرد.قاثرابمقلملبريةباتخدامهالهبرىا،*بة-انوبا)تاخ

)9(.يه-ب-"و-ءاة-ث!دتلة-وجهف!برةةأ)5انمغة

للادببالنبةاثعكلهكذلكايوىثاللىعبربةلفة:ء-8مء::كلوه-

4ا"لأدد!فةالإفانه؟:هـ4الجاةء!ل!4ْلطتشهدنهات!الادْبأنات.يل:ربمط

يه.رلاةة:أد!11ءلفمد-9ق

:بإهl-لجما.مهمماب-ا)5:اِا،ا-محأذثبم.ءث--.هر-.؟رُةوثةوا،

اللغههى،العبرىا،دبوطررت!وفتاقأوالفأعدْا،صاسلفد؟ت"

انهافى؟منة،ثاط!العبرىللادب4إالنبالمثاكلءخطةوكانت،البربة

اعدتلجعةاضمانت.ع!د4اجماجمةأهدافأجلمق"كلص!بلغةاستانك

ئمفأنما،أد،بفىدلورتأنوهااطوارا-لءضاولإسمكنوا4-و-اةا-لءن

ثشلى،8،،قيب،لنةإلىا!ضأرةادصج!+قو؟ا!،ونظممعاثبرلها!يى
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الغةنأ؟يزيخاقأنمريدا،دةبإَنوص!ما.للئارح،،أخةو،!حديثلفةوه

لتة:ينوكصدر.لممدممقئيصأيخلقأنه،ط؟ن)ثارحلمةأوالمنطرقة

مصادرق5أوا،أقديمالمهد5مق!مستقأ.كانتسموا.الفةبئاللفةاضخدمت

لاثهـ،لغةالىياياوتص،واقبأاعتمادأهن!هاأءا!ومق،أكثرقاخرةأضى

.،ملففةأهـ5،قبدعة"فةيخلقأنطيهكأن!

.ءولا،دثبمناحملسانطافيجدوربئكتبا398ماموفى

ا،دبأها،و،يةبهاالحدتيرىلفةعلىلِمتمد:بأىأدبإن+

يمكخهاولا،حديثلغةتكونأنوعقأطياةعقتوقفتلجغهيمبفاة!!برى

نفصو5،اطيئألانة!ص،النقصهنا)ن.المعاصرةالجاةمفاهيمبكلتفىأنه

قدرمجمههقأنقلإل؟ممنبل!ولصهد.يمىعق3ولا،المبىىا،دنجهفىاطصى

64(ةْ،للحدسةلغةالىاللغة"ذ.!!ولانقيا!،الإم!ن

فا-لجن-فىالمبربةاصباءظروف-5

نستعيرادبربةاللغةأ-ياهبمليةاصالمحهلا-ىللظروفاضعراضنابدايةفى

جملعاولةمثعقخرالذى!وصلر2رفىوهو.أي!ودا،دبا.أحدتول

فىالمبهوبةبأننظر.وجهةمعللاحدشةعبريةحفارةلقعاموجثهبرية4لاطة-

الفيبقبةللعبربةلابد8:ظلحبثاللغةكدثمديماللغرى!ناهفىتكمقذلك

.المميارأت،سباقمساير-يم!ممها-فالم!عارةا،-تأههمتتاصبأن"قأقدي!ة

بناهتميدأنأخاصةبماربةت!ايمك!هاال!4بأنتةولعاهةنظروجهةهناكولكئ

الجاجر4دعتبهاءطماللتحمدثبنبالفمبةالهضارة!قمياتتواجهل!فها
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مب!ةوسانلاضخدامقطرءقذنكالى

هض*دثة.وتر!يات

ثدجد؟.اتلدءا؟ا

لهالزمقهقطويلله-رةظلتأقالمبويةاللغةاننجد4كظدلهد.وذما

هار-تاللغةهذه،الديآية!كبالالمامصدرولاامابدافىإلاأ*ذتعها!ب.ة

ول!زْ،مةبىوضةداجهههتأكوكاشاطو،لهلقرةالغييرأجلمقئوثودألم-7

ءصفياتواجه3دعى!يههتأظلهالابدوكانعد:ثاذلد؟نمرةإظا:ة!ا

اعادةكلل!ةادراكويمكن.وءىبلاأوبوعىأدمثريئالقرنفى-ح!أْرة

فلسضينفى4العبرثللنةاللغوىالموهحاستط!عتلالهقاللغةتلاثإناء.ءخطم

فىأل!ود4بواسما!زدأدفلسطننال)"جرة-ماربدأح!نماولا.العماءقيأذلت

كلغهبععها!رءووادإك-بةالعبريةاللغةتكاالكيمويةأي!كةخغرلى4؟-ا

!تبمنغلنةسسالرص!يملمونهاكانواظنويةلغةمجردةوهبفي

القد،ة.اللغة

نافاصماينإلىا!ا-كأةفىثة!طريهودى5لصووامأأنهكمانءن.ش.الوغم

الذيئكانوأدالمههأنالىثيرالإصاءاتفإنةوهيةكلغةالعبريةاللغةيت!م

وكاتالم!ا-ربئعدرءبثقيجاونونيمونوالماو!هذلدفىيةالعبريتحد:ون

اللغاتكأنتوثد.أفاموأفىال،اتامةالصرفةيينكفاوتلدي!مالمبريةمعرفة

في!ا،ث4الأصلإاهواطن!مفىعليهابواقىولأكاأ،ياجريئب!ؤلاهالمحاعةا،جندة

فىأووبهص!أ،ثخاصيخاأوالخزلفى!واهود21بينالاستحطلفئ

العامة.ادام!ت

!كءلماازاهاكان(ا-1894891سنة)إيزىا!فيالانندابفنرةرفى
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لنة-الإنجايزث:أفلاثالغات!ضاوأحدة!عرفأنفدطينفىيهيممراطضا

إيئالغالفةالهريةأو،ور!ا)5(ءلهالي!و!حرصالقالعبريةأو،المستمعر

اتجمعهـدااللدوةالصنهأتتددبدأهنأومق.العربكأن"ءقا!ظهى

يةالهبراالفةرأنصبيندورخفياءهـاعافأكالمر-ا!ة؟تهذهفىلو!،أيريب

دبالإلماا،ليال!مدارسمجهوعةقأهـت-ءثأليمودبينشادبىلغةلماراوبين

و؟ن.شابدات5ة!اسالتدرلفةفكطين!نتفىالمدارسمقسكدةنثاه!إ

الغة"كااييديشلغةجهلأجا!منا،رضغهبدهوذلأتوراهءتالهدف

منكثيرونوجدالمبريةاللغةئيارودءق.4الهبرثءقبدلالإثودالةوب

أءلانهعإصراذللدولةرمميةلنةالهبريةاالغةأعلانتممجهثه4كأ11دافعين

.4891شتةيوماا5فىنجأمها

كلوعءق09بهز!ن)صرانبلدولةقبامأعلانمعأنهالإحصا؟:اتوثعير

لةاشسهباعبارهايةالهبريستمملو!به!هثو؟ن،الهبربخد؟ونالبهود"-طَن

ثأواخالذىا،طكالمقالنسبة"نههقيرعد"يم)اللفرىل!تصالالوحدة

.(أآ!غةيةالبراالغة

ومناصغليبأساتخاذائواقياهئاباساقىأيهودللن!بدأفيأتارذلئاومنذ

الدولافىش!انعةفيالمطنلكوأصبحتالغينللىالمبريةاللنةكهديموكلثددةخاعة

أركامهووا،ساييالمناهج+لماىفرضفىالدددهذامقالهدفوتد؟ن.كلها

للغةااسنهإلاعلمتعددةفافأتالىيفونوالذينالخلفةالجأصباتهقالهاحمريئ

نا5لهلبالةان!ربةاهذ.برهنتوقد.العأمةحباكمولىأصر.أهعالعبرية

وءقأكعوب"قكبمثتركةو"مكارةنقافةقيامأ-اطت5ضطيرعاهلاللغة

.واديا+ىوالاق!صادىوالاءخماءىافهاق)ككا!لص-لةإلىإ،الوصعولاجل

هق!غةابربةاباللغة2191عامطافىالبرالاتدابسلطاتاعزفت(5)

ية.والإنجايزيةالهشالىأإفادياظسحاينقالريهةتالط
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ا-المبري!نفلمنرتتفقدالحتيةبذ.ألربهتالمها-ربنلةد؟أند-ث

ة،صرةالهساسةالمرافعوفى!4ا،ءذا!با،محالالمثار-لةوجهلمتههاجر

فىسوا.ابلاتفىصوثكأكةموم!ةيرأةضاقنحودةمألهبرت.؟:دون

هـوالةالثجمالاتفىاووالجيش،إلإت-إ-يئفىأوالهكومةةأج!فىاو

.(1ت:،،ب0002وب-يرصصب-11).بلادرا

55المبر؟للفةارأعبتهاءدالىنبر+ت-دبةيكبرأن"!ولا)رءم

المهادىالنفصىالارتباطفإننياصرأفىو"فكروأ،دبوأيىاةا-كدتث

ناذلدعلىواديل.)ا"(مألي-قئمامأزالمابمةالند)!أن!مو1!ة،أن!م

اجرلملدابراهجوالربىالهبرى1ابريامجالىبالإضافةتذ!الهبريةا؟ذاه-

اووالمجحريةوالرومايةوالفرليةباييدي!اءدة11ألماوةا"جا-!مو

الساعاذهنرالىوبالإضافة.بةوالإنجايزنبة،مباوالةدث-،والبفأت-109

الآحتى!ذرزاللافإنهال!ا!رئيا؟-ليءالا.!اتإا،ذاءشهانجر-ال

للحياةوأنأهل.ا،صليةبا"اضميئ1111-تإثلاءو!،-بصءتفهإ،اءهـ)

)طا)فىاءهـافإطفى"يمءودصوعبينوليهماالاندماجأنثلاظفىإ!ومر)فى

هآ؟!لرمرةاطءيرلزاءاةق!إثافةاكقا

aJامااذابلدكلي!ددأن.اعرا:إ!ؤاروا!قنمنير؟لا-ظد-

كهموابيغمةيمايةالهبرقيمدنونلاةإكمءامحفلأومق!ىأوبلدفى

المعاصووويرد.الاصليةومراطنمممل!صوطةبلغات،يههـ)كحدثامنانه

المهامنالمدممهالاجيالبإثها.تةثىمامرمحانأ!اهرةهذهبأنذلد

ضال4ءبرثأ-س5لماو-!بىبالذ%لة-ولد"قالناشئةأ،-بالوبغلبةاي!ود

.صجرِ
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أننفأفي!اوت!وجلإءسادولهطببعةأنالىثيرءذاءا!الردإهدث:ودكننا

،-ذا4يزة!هنمهإهر-لاظ":.مقا!بجها!جرةءلئ!ةدابصورثتدالذى

.أدرامءقالمجفع

ق،اءساث(!فىايموداا!؟ن؟صبةأنالىث!!أذلداهلوللد،اب

احعاء1خروبقت"اوزلايةبر95واللفةبا؟رضتطيخاعيلااد؟فىودوا

عا!اثطلبنضاياد.وء4ثادت55إءهـازرلفىإأ!ثدي-؟ن!جمهءقبز35

.+برأالصا5يموراسم
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الئافىالفمل

فيةالحدال!بريةزتى-!ا

ءتدء-لآ:

اديرتةدمحاولينالجديد-للغةاتلاهلاهحدراسةالىشقلذلدبهد

وأ!بنوماتهةفاتحىديثةءبريةومم!-،قديمةسامية!طغةهـينهاالبه.د

بارتاهللغةالم5فىبسه!ماالىثيرانق!4لهذ.دراستنابدايةوفى.ت-إ!كاط

نجاللفة.الوطن

لتأىوإ؟نبإْ!اا-ا-يأا!تلافأنأك5فدأنصةأ!د+برا)5-إملمااذاظ

امو)طقةيولدفبيما،بهاالمتحد+ئيجمهي-روبيناللغةبإنللهلاقةبةب!لفا-رى

المر)طزأن!دبوطنهالمحادةاللفويةبي!همجتحفىلييشازلى!عالمشتى

منمددوتاراتعبطاتفى،الاجانغالبفى،نهحإوبواكلبولدث!االإس

هذانإنيةالهبراللنةنملمفيويدأئعلاسر)الىبماصررصبخ.أتوالناالا*ات

اكار!عليةيرداتفرضعأيهاثأوشبأفاالاءي-14والمةاةْللةوث-ا)تأ:يرات

ذلداالىوبالإضاقة.عمااصأالعيرىاللفظكاالنقلضياحمققي"لاللغوية

والجا،تالإصراثليأنعايمأج!زةأنند.اككرلفةسااكتطةلهنهواضعرأرأ

مز"ىالهايها،ء!ماجمةالمترلاوذاتالإصراثبلىالمجعهحفىالصنموةتمثلاقا

وحماتصفاتذاتكلغةيةالهبرباللفةأ،حم!ماسعقالبضاببدةكلاالجماءإت

ناالمايكوحو5جدتدألغوبأضرأزاالهبريةءلىأضفواففد"ناوهن.:سمعة

بالنماق،يس!!الذىخيكوهوالعبرىالهدثثللغةألأص!بةإسيرعاا،كثر(و
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مباطمقالفربيمودءلأكلإشا-ماوهكهلماق!أ+كابمجمنازا)كدمة8الأئكتارى

شرقيمود5!أوألغربيمودء!هبمممأ*د؟المهلانهننطرأيدكلعلىالجزهأطلاق

!كلو.()12(العبريةالم!-اأ!ثلاخ4الل!وإأ!هـلامتنمقلاالذيخاأررما

إ.سا.!ل-قىال!بريةقاءعشإبئق5ال!ظهتليةالفايةا\شكةاز1العبرتهد.را

المجتهعفىالهع!امه-اعات)اء4َ"يو-ءإ!نةبطر؟ذكرنام؟3اْمالىبالإفافة

طاعاتالةمقوءيرهاوا!اي!النثسودورو"عصحافة!نعلبممثلالإصأثإ!

يلربية!دا)ق5يخافا-طالىجرواهاالذينال!ودأها.)نة:ى)استوىأعلىالمزشة

-نالاردالىل!مبةأ"نماردىكطق)الهبرىطفظأمليمق4ءلىكمجاةظو!فإنهع!

أ؟قءأطلاققبلق5!أأأكسقيمودءلمهكلتطاقلفظةوهى،أصهايا"آى

للةوى،ا،مححلا-.ت0ظ4و))هترامربية1اينللا/فاق؟ظراوذاك،(الكلعلى

النطقءلايكافظو-نلا)اكان(مجهوحهـق)35%،الحابرا+داي!أنفي.لما

ءدةك..مطأصهصهأنلذلد!بيحمةالندجةنتومد؟.يةالعبرللغةال!مفا-دى

JIالمناثر-فىوا!!اخالملابهضالعيريةافافت-الى-يد-لنويةصفات

الثرقىهبهماطاءقبهاأتهدثاقأ،وربعةللغاتابروحءدكلير

:ث-ذكلغةبةالهبراالنة-3

مثدلى!هر)الص!ِقا،دبلنةوكذلدلاهالهس!صرلغةمقصاق

وما.اليوهيةالجاةفىحدتثتستخلمكلغةل!مجأةفةتكقلم،(وتلامتم!

حياة!يفةبالعبرالانةإحعا.ةممرةهوأ-صاعيمودأبنال+ينرذهققىأطلتأن

المفردأتو%ودءسم.ث!طةح!مصادة-ت،فا-طينقا،خسقلىو،يرمية

دأ؟أوصيئذ.ثالهددءسقإاطبإءتاجما-ت-ئهلاىوألاعطللاعات

!4ا"برا).لض"وخحاضقطور-8،)
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ةااطتجتمااباتالوفاهءاحاقأدرةوجهلهااللغة-وسيبم(-ل!قطر:فيثفكرون

ويرسعخإللغةمد-لوار*صطلا!اتالطَإتمقما:لءددإدأثنا؟،ثدةا؟؟

دو،تأب-!معضاصةوبصفة،فلمماينفى،الإثوت8-باورومع.فى،1

.تالص!(ا-خحدأث-ركةتزإثتإطإ.هـا

أنفا-24خرعددلفطبيما،اععتحدئات1هذ.هقعدد!:ث)-ذماب-نموقد

تميرةالاتسنةاللافين-لال(نه،حوص5ىوثقمول.""رلمهإنطىفىوذه:،

يةالعبرالغةصلبهنصجراأ،و)عطلاحلافكامة7!مةمنكأرأأصهخ!ثاث

7..

)3؟ا."ومفىكلاولإدةلىاخدئم-عدد

!5وما؟جديدةت!ولواثتمأق-اقتمبربهاعواكأاء-ةالفامما-الملأنوأ

؟يدات"داكهكالرْبجةصا-:اط

القرفىالعبريةاللغةد"لتأكأت!دثات11و."-ص!مرفىحيمااةتا

العملبة.هذهفىكيكتألى"!هالمبظالمباتىءهـبه!أنتءدا!لأ!يرة

واصحةثار2لهأن،،"!رءدْأناا؟دهييإ!ترح!ءقْفيمنالمهإدىاثاهوءإ

،الامحتبرارأساصث!يَالمبادىءوهـ-ذ،.البرالغة.ءم!فَىفى

العهسَ)خياجماتختيكءأ-ا!ءقأفغيرفى.7-ذةللخةالز،رىوالمهود

.والحباةالهديث
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دتتْ.412إالعبر))مضْبق--خأ--سا

رء:ر؟-يا+ا؟-نإه"الها*اتءضاإتأدمعاصتحارة(1)

فىوحاو!فيدإدول!نه،المغاتاصوسفو-ود5ا،-خديةاللظأتثير-ْإن

المقرأءسء4فىيهاإداؤنذ.اعمة11لظروف!اوةقأ،خاصبث!ل4اِالىبرالات

قءالمقرالغةإلىدخلتاثىأ،ص؟ية-الاعمتأ،صاتا).كلاتكلقال!ديدهـصاذ

،يةسواله،يةثiأ،ءلثل،ا!*ض!رىاللغات هء"-!بصذ4وذ"قوداا،والفأر-ية

)وث!ق!أتشحللا.وهاالتالودعصرووت.!هلهقلذلكلعرضئا-سبما،الآر)م!ه

+4بىوا؟سنايةوالر،4الروماذ.ثلكهنمهافىودالص2طش"فا"لأءملغاتمأؤير

اضحةا!ةالظاهـرالذهاضهرارأتتبريخةاطد4رالبماللغةؤإنأ*صأصأذا5وءفا

اد:لمفة.عمورعاعبرالعبريةالافة-صاور!

،55خةاحد14ال!برفىوالاصضلاصاتدثةالمش!الكلاتمقال!يران

ل!"نجد"اء-قيإمصفي!و،أ،وربيةاللغاتهقسح!ارةصاث96وإصعماآساصأكدإت

--.!2ء.فئر"بر!نرأتوأ،تممهد؟يهأإصرابْبلدو!سهبنلممظم)،مالاظة.-اليب.إش

؟الابصهلؤتتربها!اوالق،أطديثة4العربهاللغةتركأنعذالم!البديمىومق

الهبو!باللغةا؟وارء،تألاناطماكذ)كوقى4العيرالئغةإالواحدةالك:ية

قءكلتأ.يوبوضوحثظيرو!ذلك،الهبرء4اللغةءاحاثارأ7،فل!طينفى

والروصية:هـيةالإن!)

:4روصي)باللص!رتأْ-أ

ا،ولىاللغةوهـى،الرو-يةاللغةتأةير،المبرلآاحديسهالغةفى،زا؟لغد

م*كثيةالغافىوحبرعتثظثرالتأزيروهذا.وأفالئهَية)ننأاربررةروادذةالعاأو

6(لءت)p-برَل!ب5(نو.و)+ا-برُبر33ال!:ثللكصنهَيرتتخدأالى
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،.الناصمقبر.وعةواكبعيةا،ذهاء1ءلىتدل"قث!+لأث،اك(1!ااؤقي

مثل:هعروفةبميةأ%،"ه!طلم!نهأو

تى..!ركبه:آ+برير36+ا

.ليامابحز!هتو:7+لأ؟َ!رلمم
هة7-.

زه،ولونواجمعرا!لافرا-الأ.إث،الخذكيرلتاء-ةتؤ-!ط12ء4ال،؟وه

حة:.ارررآ%كىتاهـ-02

،ال!ظ.ى4ا،غل!لغةهـى891،5-ربحىقالههـبية؟نص4اناكأإط7ن8::؟،3

نهفا،4ا)ءهـاإت"اإفا،العكلهرلْىه:اا&4الم!اتاد5أ-.-اأ:.؟*ألم-اَ.
00س.ورهـىا؟-4د؟-5-تلى

ءا!يلاهاببرأقأْفىساأقدبيةارورأأحْاس!رمْضأاثا)لدءث"-ءثماث-.!تأءو؟-،؟*ْ،

فق!لإس،4891حرب9!ةىْخأ!زإ!فة)كأهبردْا5ادرْهـ-دد.ية11..ابر-إ.-إ؟

أمثالهالثانالأدباءاإن.ال!قالم*دبلغةفىصاَأبل،اتثاجةاصعاأ!دلغة:،

أدبا.الاضو.ءل،-اهـيروءوث؟،ونءو-يىبمجال،يز!إرحَى.....-ا؟،عِ

النا-4ءق!لإ،و5ماءنالواغ!إقالىغه-ثأ،برينمممزاطهـب!به؟-ة.

مناشخدأآأم!رواالذيئ،،،البالماحلىجمالتر!+الدى!منجم!اوءق،يهَإزرأ

الغه17َفقال!ماتءذها-صخدءوا،الدراجةالصربية.يراتوالتأدكامالته

،ْبيه"*.ر،رضامقيده-ثامما!اورا!لى)-هـا!ضبما67!!ربإءدو.:4،دةة

إحوَلإ!رائها!دا-لا+رباص!طءتداد،،إ.4ال!!اغهفىتماضأعةوإممنكة

أ-رىهنا!ء4هـن،هـ-ذه14)تم!عماءارترت!ت"ناحيةعنواكأح

ين،فيأخاصضه)أ*ربءتللها!اح3)1اذ5خنية-اؤو)ءتةكأما!و4د-قئصأ)تقا!عا،

)1!كألىالدتاقيزالهبر"امغةعا!وأمنص:حةإمَمرراتبدورهقىدُالذءطا،!ي

8خاصإصكلبااطا-هاحمةجه7الاكلضا"أشة1،-.ت4دال!ر11؟ماتء-ثفي!ا
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بئدانتأوماادأرجةالعبربةلغةقىءرسإسرأفليفىمة--رآصد.وثف

15"لآدظهاقد(ثال؟لجاةا4لة)الدأرجةيةلىبرألاخةأنمه4عحءاموص

والمجانلأوالداهالذءاه"نما!خاصةوبمفةالهربهو)فييرأت"!طهات"ق

ىأثنموقفيكلوذلد،وا،هألألاجتماء؟والعاداتوالمداءماتوالئا!م

.2ءروىلتثيرتأ

:للمثاإ!اسداء!رنذ،)7ىد!لتَالعبرلاصطلاصاتاأؤتما)!ومقهذه

++!؟ئت-ألأب!ى-6+؟لم-أ7إبم*-،لأور-!+!2وَل

فى2!حء-ء6،-كيمث!3--+ب+ب+-+*ع-دنا+ط!و!م-ح51بروو

!ب-؟+-ء!نباكع-أفىب-+نبا+ن!-6+ب-5+د؟
6-

8+"ب،--؟6في-++--+َج!بنطَ!نباوللَإ؟،-3+--9!
+.:

:أليدإفتأهبر3َ

ه!أأيئإلى-أةوأه(ءاالهبرىاطد!ث،مقالىفىفرد.تعمثىصول

صا3وليئأي!ضفىخما،تارجىءاهلأحدما،رئرهيةءواءا!نةنلاضاكإن،

5،البلىللشهبث!دالحبربةمم!4اللغةتبىلمورمسارفىتداخليهة!نعامه

،؟"والكربةالثر،يةالانجليزلغةاواكأحواك!اياأكحدى،مقالخأرج.دوفهفى

.:دالتلحظةفىلت-تلديماماكنكأوأديماهأهقأىأ--تلا"علأ.اضدأد7كاءاو

مرثي!ودية!عبرىكافةللغةالفقرىالهمردالىيشبريىلفةتغلغل4وأثاق

!ل،لدأ"لالىالدأامققظ!ل،المعباءير-لموببمالىجيةبهانةالتيئمئاتمبر

الغزةالى،ده-ْاو)بعهأوسابرقأباديسةالمن!دثفءإ-دىداخلش

http://kotob.has.it



-18I-

ومونيْةيهلافافىوأ،4لعبرباءدو"إبالى!ولىفيأ،ألدإبةتوء!؟-4أث

بة.ةَالة.أروا،-باية.بةوالى

والمفزعةاوء-4ا:الاهاو!آوكأ-هاللغةبمبأدىءا61*كتراثء-.م،اثواثأ

لأىيهالعبرلنته،4بلىوبللغةاءميرقيا.أكقييخاأو)كءبجا؟ب?قإ*أت

tit).،تت-تكانةم!دمابزظت!زعمأ

لادهأفىاطديثةالميريةاللغةءلىثنأقأاللغاتأكأرأنكا!شءوهـثْ

وتطودفىالتى،الالمأ.يئأ-!مهاوليما-؟،يثىإ.ل!ألد+،موتثش.5!،

بصفةبهااطافر!!اللخةهذه،ألاهـخافىإرثاإلها-رينأإاتظك!13أ--"!تآت

هقأوىانصاصسسكه:لنأ-تءسا-ثاه،ألى،سصفاأ-ثثثلكلبءناءإسس

8(1):"الأسلوباير!ضأ

بالفزعفردىففا!!االعبربةاطدشهلفةءلىإ.لي،إشالغةثير،ن

ت!وقظق6الهدأمكأثيرالذاحدضِع.لماذا8:فا"لاديرأأ؟4تبرت

،)6؟(.كبر!ةلغةتهىباْنجذيرةقا-يئإ+دب!اكحدثاقا)فئ..!

أوروثاشرقفىأليهودتاريخفىعصقةجذورالااليديقلفةةإناأ-ي!خاإ

يةالهبرءلىألاخةتأئيرماولذل!كان،هناكا،م)ختهمذَ.ت-يثتا)د:شات!:/ت

وعمعقأ.واصحمأالاشكناذيم)ب!ودلاط5لماافَالمصااتإ

نأيةالعبرالئغةءلمهقيبةثإَنإذا،:ابساىىصدش4الئرءأئموث"شل

اي!ودابهايت!دثكان،تالنغةءليأاتؤفىانا،ذنحىلءتفإنه"ثيراتلذفتح

،تالاالذىالاعيو!:أأ-نإيةلغا.تعإيمارشأنءت،لا-تينئاتعبر

لإتيةالباللغةقالظاهرةهت.أن،غاَإايتاىيرىكا...،(دونهابلمولى

،ثدودون،اطكأاهلغةالىا،قيرالىخمةءتت!يرتبةالهبراللغةأناذ،جديد-
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!-،يةالعبراللغةوأن،4والروسا؟نيةإ:؟اوأ4ألارأهصإ!؟بة-أيةل!وثيرأتتأبفعل

أر"اءفىشا-دممم!4استرتقدى؟نتلو-4حت!تا:كداذ!ر،سبما

برةبالهلنأافأ.حدةعاحاثاتدكلوفقأ!جاتاقاننكم!ك"نت،!ات

اتج!دثإلىاص(ض!وتف،شببأوأهةأىيؤ-ت!تلماقااالمتةاوهحا،-يلةافى

يو"دإ؟نما،أوعهـأهيةطواعيةودايمَامنن!فونانها.ِإوهيةا!محيافئبما

نىيدشلاةشهصوفى،ا&قفىبهأرو!االلغة-ةلىواهـلى*.5ءيماتوتمق!أصي+ْ

اماداتباروا!نئهمل!-سالظروفءذهظا!فىهـبخماريئوكَانوأ،لمسمْةع!رين

نناحممويإئتعمطوأو!قع!!%أوففا)ق،لى*-دمءقورْوماأفااوالمةو؟4الثقافعة

.ا(ا!8ا،تجمأعه

المح!اعدةنةءرألايب8:الَاخرهويقولبرثوجطالم!وىْأوالمالم

حا!ا.فيإ..وةلانة.ئدئاةاطدفيلغة)ثرا.أ-لهنألييدإشلغةتدمتهاأ)ىْال!هـ؟-ة

هـذهـ.اررجوؤ6،:،!،اقدم!االقا،لأولةالا-حافاضهلولايردثأنالمم!قهـق!ن

إصتعارنهـا)ىص!نضءارلكناإشاليإءقوالنمييراتيؤصأتااتمرناأننافلولا

!!إلتتس!ذ؟المابعب:قمنأسعبتةبيرالىالحاجةان.ا،-رىاللفاتمق

لترءن-إصهوإص،4،تاحو5ماكلمقت!ا!الربرىا،لنحدتفانولذللى

خدتثاإ!بلنا.اقصؤوءحذأ.اصط!رى)تبيرارذظ!طادث،4يثه)دتاللخة

(.O،0A)،4ا!*-نالاصأ؟يراتنصد-صي-د.--إر-باكات

إ"ض،قصؤطىالصبريةاللغةءا4اأ!إثاللخةتأنيىمصظاهأننجدويئذا

برافىتبارهاوالىخ!)يمإوافقةباالآ-ر)برءضوءق،وا،!ارضةبالرةسَقت15اإتجراا

التار!ظواهرومق،ناححهءق4الص-محةالهتاورظواهرء!!!هط:ضاهر-

.أترىنات+تهـالحدتثالعهقأي!:دى
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نا؟بالهبربةالحد!ثلنةءلىلايبديشتأثيرظاهرةنتعرضأنوفيا!

وافحأ؟نيل،ابويةالحإةلغةءلى!ةفىماءهـأيمقلم-إثيراليبديقإلىا-ير

اطدشه.برىالها،دبلنةفىكذلك

المكتوبة8جيدأتطوا،ا،ولىرواتهفىأدخلسفارجم!مو-يرمندلىان

:ل:أييدد!مقءصتمارةبيرات-5،الممكيايمإلاكةالة

،(بالمستحبلإأقورالعمةبلبنلهاأقأ+:برد6كافى7ء+ط!+*؟3

للأأى+6بأ+-.*بإ*1!إ،يحر6ي+بر6-أ-برط

الن!ءابإ-تجداثآقأ،:"افى.ي،،بهوحا)91(.الح0،(أجفه،سابر.نرحيم)

.رأدببمبرثىا،!لمق(ببم-هاجأبريرلإب!!
03؟

++!*أبر،أفمبيريات-داثقام،افالثلفامينر-لات،كنابوق
-3+بر*كأ

2()ْ(يخلقولميكنلماف!اكىءعلىيطاقمئللأ)ط!ْ؟بم+!6+إ؟67

وبريبزوبرددث!يفبس!ثنعارزلمأقمدهومقبعالعكهنإفى.كلفىساروف

لحديثة-ايةالهبرثاهأمقون6خروكنيرونوجمحون

؟زالهبرثالحدلغةعلالمديثىلغةبهاأفىت6ىالمظاهرابرزهاصوا!ن

شوركلةولروأوريدلاير5؟++!تكلا+تدئلنأان!؟6تفى-توا+بخاطيم(1)

l(21.الإ-هـائيلىفمهبأديزة+ضالوم"

ير%علاتن!إءاتهـذهالىالاصرأثيلي)كءب؟-وهأنأميتاىمردضاىيرىو

بهاتفىلااىوأالا-شخداهاتهذ.اةلالخافةاتوةءاتإلىإتت41الاةإلىاذءار

221)0،ملوثا40لى!أء-

كلمةبالذمبةوظص!ةالعبرىالحدشها!لوبفىالكلهات"ة؟قىقلب-!

ض!اعثل!ءق،4إلعبراللكةقالسنمةإ"دتأقح!اأ-اتفاله.-دأَ:+*ءييم
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مقوبتأثير،كامةا،نجدةاللفاتغرأرءلىالفا!أوأل!فةقيلاتخدامها

:فبنولونخامةإصنهة)ببدبش

ةن!731*لأ+-جلأ:كبيرحمابر-لألي،6ء8+

:جدأصررت.-؟س*ل!أ+6غ.بىء..جدأهام

،بمساعدةأوبواصطةيهىالذى،الاهحرفإينالاشخداه!قىالهافى-3

مقا!قاتدبمون؟تألاهءرفانلدتجة،خ:!برالجروأداة

:ولوقثةةام.المثنةينمقفيوةأ!الاإصعخدمهثءدولم،ألعبرثةالجدثثلغة

!!+nنلاروث!!6أبلأل!6؟!ل!!6لويمأ،6لأ،3؟+؟!لأ

نكا؟*657!ث!6لأ*ء!ش:مقبدلا

ثلاب!+-لأ-!بو36ول+أ++،*؟ولب
،.

،!؟-ثح6+!:هقبدلا
أبرء*ير!بد!+ا-؟ييأ!م+لأك7أروبر-!ر+أيرأ+،+ب

*3
بم-ولبرهـ6بريرب:!شاإدلا

+*+!ل!+أ+د؟-ك!-5؟؟ب

.+3بِ:عقبدلا

الىهـقالافئاللعبريةفىيهفاالذى+أ؟++الفهلآ.اضخدا-8

أةتملام!فاءليدلاكىال!برىالفلهـتبدلا،6-رالىم!نمقوا؟صأسقل

*رض(اوا4ت*راالىأكتملبذلد-عونالمة-ودأنأنثت)لآخركانمق

.لَا!رنهكلهـقرخ-ننل-أزاحة++؟؟الفهلوهـو

ول6؟تمبيرحلول-!

6*فيا*+:الهرى

67؟!ر*!

صرلى.إما6

نعبوهـقبدلا67أ
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!-!ت!حد!ه!*،*

.ءلالنها31أولاأدلى

تن.!خافى*3+!عبد!من؟!ح

ية.العادالإفافةعصوةمنبدلا!ايبااعلإضافةأداةإشنح!دام-7

ة!الصجحأفىالإصتخداال!لإلىيرجعفىذل!الببأن،ةردىتسفىيرىبر

؟ب-للا!.:مقبدلائ!طبملم*؟!*:ولرن4فا):ماثراصإزةوتحاشى

+لأ+ول،3برِلدِلهم:منبدلائيابرمهس+6لاع7لمئيالمييرفي6

+؟3له!:ءنادلا+فى!بم*!لمج!

)23(.!أ+أ++!ت:بدلاءنكِبرلإمهبزفي+لأس

1،)4.اهـالمفم!فىسائعة"عئىر.؟شاهـت.أنامتاىيرى!في،

قْ:5بدلا3فيس"اؤصمنبدلاإ-تقبلاصيخةإستخدام-8

.++2+:مقمدلا:++2بخلأ
3.!..،،.

هـ،ني

فىعامبثكلوالعبرة.الهبريةلغةألرنببا،ءدة."ا):ه-!: .رط.ث

اظحاءمملىالنبرةونقج،+ر؟ب!ا،خيرا،ةطحيملىبةخ511.دثادكل!اتم!"ظ

الاشكنارأيهودولكن..معهيةعالاتفى!!يرلهيميا،!يرة:لماأوالاواط

610ماأعاءو-اصةllولمه:ورة)دءلماتههظ!فيظتونيشاليدلذةثيربتاْ

المدنأص!هوكذلكإ،لم،+*إ*!َ؟++ا6َيناأن!اأَلج!لملأ؟:ثل

ل!69نبهاي-66-؟+6؟+-26ير؟بر:مننوإليهبوتيموإ،وضافوت

7++؟7َلمجا+-+سِجب-أأيز!بر.-++3ي!-أد!ه

-.7..
،برإ-تءاادةأدءفىصطأيكدهواتعأظ51.ااهبحأن!ألى
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قدبىشالدتأ؟يرالىلايرجع"ذافىالببأناءياىمردضاىويرى

...سالمهءذاز،الحدثطافهءقلابعةاثقأي-فاْئرات"الىمايرجع

إفاتافى+7با،قماعاكحهيةأ،حمأهولقتجاثيرربما-لأنوأت

هقالنوض!هذاثيى!بتبمةامعحاىوتلق.ا،ولمنبورةتنماقوأقا،وروب-

الاجنيةالكلاتظقفرضاجلهقمحاولاحمها-ث!لتالقا.لإذاعةءلىالىءق

.)25(الحديثلغةفىشاخهاهوم!س،الَاخوربمنب:

ا-لمقالكئيرفعلواقدا،فدلىي!ودان،:بقرلنهةإثوصيغنيرأعا

المجالاتفىكلأ،ءيرالمف!ملىالنبريفرضوالمولكنهم،15!-طوراللغةاصإ.

احيانففى.الكالةلهذ.ال!هلقبالمهالاحرهنبورةا،ندديةلأبرمةلكقولم

الصينةهوفققراطانالث!ةروزنفيهاكلماتْمج!تمدييةأشعارأهرأ-لثير

النطقالىارئرتميلالهبريةثالحدولنة...الاولمنبىرةأى8ألاشكنازية

ا-الالاولالمنبورلانبا!ءالإ!بهنازىالنبرنأيرلبس"المنبرر"الاول

هقأيثرجهد)ويحتاجواصطتاءق!طيرالآ-رالمنبوران.طببميةكاشوا

لاولاالمنبررالنبرفىدسخدمون)دفاردمأبنا.هأنيوإبولهذا:انيررا،ول

مقطاكوراةترأهثل،و:الن!لأته-أهصالةوفى.فكطنِضارجفى-ق

.(26)يما-يكلا":!علق11:ا،ث!"تإ

،براةالهالىالبدإبةولبببرأتأنمردات1ءنها؟(!محد.د!ول-15

؟!6ب!ا1!ي+ف!لمرِ!ر+ثف:ثلأكببراتهذهبهشاتممالاوةفوتد
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ثبم+ري!ابب+ببر+ير+د.

جمب+؟+لإ؟ع+؟؟5كح-،+ا؟ثح؟مهرلأ+فىك!

!مْيرهاأوءول7+!+وليرعفىلإ+!ع

اطدثلنةفى.لسئخدآ!أزالتالببديئبةالكلماتهقالعدتد"ناكودكن

:المثالسدداطإ"نما-منا"برءةا

!هء!ا6++*!ادلألأ-+++++-6+ء++3
+-:.8:+(+::.8.0+-:-.

لحميدأه7-لأ*ءئلاب+أ++!صلنن-؟؟دبر!+!اِك

-سيرطع++،أس!دلأسأووثب!َ؟،ير!!ت+،3++لألط

-+؟؟لأ!بما+ررنرر+لدِلم6*+لد-نهـا+6!فبرفى"3!+

؟؟*!+*+!+6م-ك!لج!ألم-ن!لألاعبأد؟!لألم!داإيرو

-!،؟"!+ب!5-لح!لأ+2*ط!؟!ب-!*+نيا!لا+س

6"ألا!ب+ائ!ا؟ائ!؟ع-أله!6لج!+أ+َط+*6!+لح!!يما!ب

لأ-لم!أل!نرإ6فى-يص+لأ-+نبا-+(لايةالةءلبشتر)

-!+،8*ل!بم6+لأيبا+بخ!لإ،.-؟فىلح!؟+ا31+َ!يماب.لأط!

59+!م!+فىحا4نلا+-ل!د"-*ً؟لبأبرإ+*ع!+ك
+هـ:+َ؟-.:7.-.-.-،70

ط!ئيا،+6+؟إلمَ!6!ا+أم!ء--لأ6*ء!+6*-رآ؟؟
؟.

،!+)mلة*+-دلأل!+-نماوول+6لطك6-+لس،7أس
3!.:.ةَ،-،*َ

أَلبا؟"لاع!ي!،+؟بياا-!ل!؟-+أد*6.يملأ+-!مإ*++ببألأك

لملدِ!!؟؟ا+1أ+َ+3*؟برب؟+ً++سل!+جبا6ث!

ه+أ،أ+؟ء3نجبا
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الإنبهابزث":تاتاال!لة-4

وبصفة،لجاقالبرالاتذابت4زفى،ال!بريةاللغةءليةالإغاينالأنةتأ؟يربدأ

اءلمشصهوففى،لحدمهاثانبةابئالمااطربضلالالمهودمامأنبعدضاصة

القأولهفىالفةهـذهتأثيراخذامراذليقامتأنمندولكق.طافىألهر

أبهلءقيةيز1الإتكلاللغةممماهدةإلىحاجةفىكانتأ!ولالان،خاصةوإهة

.!فرجاتشرالأءلىه:اا!والدلب.4العبرالئقاهبئ!*جهزةواالدولةجزةأ-اث

محل:يةالانصايزللغة-اءينأللعبلىات!ة)د

وجود.أثب!!6ةك!برلَإء++.د+6

فيرولميبقلم7أبى؟3؟+برفى*!أ؟ني*!3ْ36

حْدمه*ءمه؟.!ح!.--.-لئا.بْبا+6-

"بكليبةضر!*س7لنا-ا.!،"

حد(وا)ءميروأ-دقاربفى+ثلأمم!++!!ب

(رالنإفىيست)هيد)دورل)ءسصا--،.:

+؟3+ايب!!!ن!أ+

4الةومبالفماهيىةبىلم+ثدأ،ءلحبم++برك7

ءدأترما"تمرةولب!6نمي!!!دفي

لمدلْىاءبضاطرثقة!لقدب+بر؟+..أ2ء-1،في

-وداه-وى،.

كلرشهءقاطع+76++ليا71نط

!ب+7؟:51!لمح!؟هـث!
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كبلح!أ!حتءأ&!؟س،

ل!ا*+5،أ.لملأ

5+6كى+هـيهبم6لم
-..:+

!بر؟!حمر

بد-أ.+

ورثي+
-T

+؟؟ث!

؟يدلأسص!بدأ!

!+*لالإاكفول

ول!ئما؟-+يرلإ!+لمأ+6

ثل:كثير)و!طعات

-!126

شي!ا!لم!أق

3جاة

ثتكلا

!صير

بومصه

فغتالو!ألحطة

!إلوقودزوو

!خالدءف.ذ..

ادآ،ه%

55ورأسرراء-تق

!37-!،(ار-ر)أ+3؟ا+لأح!.(يلرننا)أأ؟ولوِ

أأ3؟ج!/(،يةبطأر+.أ؟3،رونم!?(يزشضدو)."6+!؟دعِه،(ضِيرإ

ثيرُ،*"ثير،-(!ببةس).فى-بر،(فتلرا)662يرلم!ي!،(ونةلي-)

(مهوخيضر.حدث-نقب)+دُبرد،(أشتث+رذث!

.اغ5000

طبقالت؟يئضا-ةإعغةالإءأشيةيواتوأدد!لىاتإستق-اموفيج

ةإالإن!اين11ءِاه!أوعترجمى8ثانبملة!:بقط-؟تد.فى-شا):اوا،يئ11:ءة

.ضاقاتوبر"اتمخ!هـ-اهـخ!أكيئنلإبنلإ-تااولأع!-يخين،ينىفيالإا،تبوا

تأ؟!ائرفىلم"ذاوان؟ن،اطتة9ضااإابأمىوإينيةايننيالإ!عد"ثاخا1اليرت

"ءيرفي+إة"اأ!سىي!صولاالشم!ب،مةءلكهيرأ
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هص!المبريةعا!للاغايزيةفمالو-ود-ناثيرءلىصاعدتا!5ءواء%-ود:.أ

اببولا-؟،اتحدةاالولى*ثاتبا-ا)-*كليةواالر:إ-فينةإ-؟ا--ا

.متاكقعاتد))قأكحدة61،ءماتجا

-صقونالذيااتا-يخاواالمحررينفىالمتثا!ثبلساالإسالوجود--2-.

با،دب-اصةإصة،تافىةواصيم:44تا.ءاينأنباهو؟لاتمصأدتهنمعرماتهم

.4ولت61لأمصبهى

دطق4الخأصالثبانالإءهـافىليينثاابيإيئأكا:ء-وش-3-11

افي)يزية.)فويةبدحصنهالكلات

لاولاثاتيذهـونالذين،ثيياالإصأاصماابةا.قداشاافىا)*ضذ"مدث-4

العاداتوممم)ا.ردإلىيهود-نثمأكن!صصأ-لىءتا؟*عصيم!ةاك!-

الاميبمة.واللغ:ية،صتماجمةا

Loan)"!جمهصاطركهءإرةالات)اب( trausIatien:)

ذ.5إواسطةات!دثقدالعبريةال!لاتهنالهديدأنالىة:ا!أضرناءن

اطدتثس4الهفى4العبرتاللغةأ-ياهمع4المارت"ذ-اصخدهتومد.)5(يقةالمار

.-!-ءإ-ه.يرأتا،عاتا-ط"إَ!اتاتجىاثأ-.شاءشا

فىبتدغوكانت،ات-لمو-ورىConvinceْثلاْءايناإ-؟هـةا!دأطء"تا

و5ا،!فاب!ذالهاالعبرىإلإقااو؟نالم!ىبمذاادمما*-يم.ذالإفيإيزيةاللغة

و5جديدامهقا-ذتاطدثثالعهسفىودكغا.ير4إ-؟دألنههل

.)1:-صما!الهيروربرث5فى)5(
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81أفنع"اىالعاطقالأثيرأووالادلهيق-اكوأهدطرى?قألتدالة5إ::ات

وهو:الجديذالمهىذأ5لإءطاهالجديةفىجديدفلا*خ!داثثمف!؟،ولذلد.

Iعلىكئيىةيةصأفعات!اتحذاثثموتد.!صليبرلب Ilaثللأرو:

جدتلوغيرها.-محر:!3ني-جعرا:+؟؟نبا

ارنة:ة11طريهشاط40إةانارس11(ء)

الاسمنن.الكلماتلاشنفاقكأساسالهديثةالهبوثةفى-ا!مةهرةا))ئا،":

شحدثاا-م)وهو،لوا،هقالفملحركة.:+!رأدبر

،(بيةالؤئبراللنةتجأ،وأنحوياهلفيزجمأل!فى5ل!ءققينائرأ؟،لو-ط!راإإل!!فى

.بدىءةير"ل!-!:.،حمااو،ك-:يى+ل!+؟لةملاسقا

لم!+ل!و،ضت!اح:؟+بروِو:ءلىوزن،السيارةفىخركةا

3؟ه:

إ+++جم!وزنعل(ل!ف!ر)

:ا،فمالةاقاثتما،-إس"ذاوء)ط

-.؟3+

يرلكأس

جتأرر

بر!-+

س؟!ت-

(الاصطلاساتاشتقأالاصط!صاتحدد:

:متَخ

.ميكن

جراو-لر.

الفامة.ئثر..
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ءبرد8؟-برب

خطط.1،+!

اء:دأوهو،إ:-أuوهـ:ا بينلكمذ!خ،والنقيدالمقأرنةبقطرءتاخو-ع

.4لألاور)اعهفاإ"لهبربا!ينالمخد

،-ثم6"لصورةوهفأءقالسهجودمإدلا)ذمة)بادمكبيم6*())

بدد!بالكيرث،1،لف)!؟بم!لج!-!لإ،لج!-جب)ب(

.صاور(لمص!6000+لحح*!-!لحمل!كرأرءدمبَاحاطأطافمق

ربم"11بالقحةافيثكلحيت-+!ب.*كِصلجيباثاوإمينكذلئاللنهبر

والهين.ا،لفيئالنماقيخمل!وجث

!ط!ءنياببمقإدلا!؟مم!بر+لج!+؟!-لإئبابب(!).

؟ً+،*ب-h؟!؟ل!ءلماوزنوزذ6!حماي!ءير!

1)!ا.000

والمخاطبينالخاعلإينكأشخالاتالفىا،ولالمقعاحعل)نبرةظق(د)

الخ..++بسثخءرارعل،أسبشبر-!!ر3سثب

ال!اكنةأطروفآأماياكورقءثلَمةالهكافوأثنتاتمحمما(5)

إ-مف.وحروحه

(4العبرةالئغةدخصاْضظثر-9مإ
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اثأ!اااونصل

الحدلى4ارربريةااللغةخصإلْص

)!ياىلإ،اصراؤ؟لفىاحدثةاله.ريةالنةطماضرضاولدى

لإ+ي!لا(+م++16َللاثا)الث!أرحلغة4هـبان؟كقما!!نقاطعفيكل

،(،فىس++اأن!أله!)"ىالفصاللفةثوالمئقةينلغة4لسبان؟عتهاوبإق

وإ-تياجاتظروفرمنا!ة"ىاوالمارعلغةفىالثاثعة)،،طاءلاضاذك

اللغويةألرةوالاجهزةالمحالاتكلإلىيةماطرهاتيدءسعانباو.لجاةالغة

الاذاعة--المحنصا)الإعلامأجهزةاوللدارصمبةبالةذ)د؟نسواه

.ال!وأ.حدءلاهواكهتلآدباهاإشخدمها))قالادية4اللهإلىأو(الثسات

بلنةتعاقانبمكنىلهاضمرض،ىاطصانصفإدقا،ساس!ذاوءت

تسضره؟اويهةا!نةأويةالهبرالنص!ىاللنةباتماقان!كقماقدراثأرع

الا.هـاثلى.،د.باوشاا،دارسطوشااعهحافة1فى

11:سقى-:أه-اءلالاعلأخذاتفءر؟lةطقفاونلأ-،1-ا

-!اكارءقالحروفب!ضإ%راجز!كبيرحدا!الغريونلايمودمتماون

:اطروف"ذ.ءق.قىأثرما.كاا1ءياطال!إبذان!نيفهدوالصسحة

لأنحا.فيطرونه-ثئيالهفصر؟

خأءاَ.يضط!ونه-يثالحاءحرف

تاءاَ.،،اعلاهأحرهط

كافاَ.*،القافحرف
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غعنأ.فرلساعودفهيظة؟صثخرتْالراه

النمانيث-هقسواهأعلاتهقالكل!نالخ!الىا،هر"ذاويؤدى

هنلالبهأبةإو

!*؟د6!--+؟؟63

يص++ي*!ف-؟+؟؟"3

ول!7!؟!-ري،+بدِ؟

+5كب*كا-++5كللق
،-:0

!ه6-+5

كت6-+ثت

+7؟+-!ب+*7جم!3

لمبر-5طيثنهفى

لهم-5؟4إ5

!له!دأ-ايرأ+لهبم
:والنب!افىفيتمةد-دةظقإ!-2

أ!!اانهعوتامام!دبدأ)صالاالصد-الهديثلنةفىلإصرانيونيهمل

مواعدنمدةانمقوبالرنجم.الرليةأالنهفىأهها!قيفللاأدبربهالافهفى

ا،سانذةهزلاءأنالا،المدارصفىدبرىادحراسانذةيدرحماخادةوأص!آ

وس،الظيمذأتوفالحرجموعةفىا،تكىوءلبهاأكطقيههأهـنانفهم

.،قد!طف8حروفبإ-م!المعروفة)دوف

وقعتما)إذاثددةءى؟العبرىا!نولقوأعدتعطق:!أفالحر.هنهان

نمافأ؟لأ:(آتاسصيونبعدأوالرنآولفى
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،تا،أاصا.رأ،ئيلأباءأوالفاء،؟فأصِ!فوأ،باءأالبا.تطق.-:ث!

دالا.والدال،-؟هأوا؟يم

:ر!وانظفأهددةيخروعىتظقبيخما

12أوألا+،أفأوالفاه،ضاهأوأل!ف،،.أ!با.تنماق-صا

ذالا.والدال،ءنجأيمفىوا

،،"بهفا،ولالثلاثةللاحرفالابالالايلقونالحدينةيةالهبرفىودكض!م

صالاتوفىاكديدحالأتفىبهااطاصةالنظقة%اعدءل"يخاةظون

أفديد.علم

ظقماوفقوتنالق،تاها)ءالاتهها!!إنا،!كد8ا،ترىوءلما!4أها

.بالخ!دتد!حلاهو!حفىود؟نتءتمثدتةوهـت

التة.ألاحرفم!تتهمل6س8افةبفةالدة،بال!بهْهذا

ل!ماتبالشبةضدبدأسواهاعالايهملونهافإضم!عيةالثدةبةباكأما

.أتبا!لهق"!الكلاتبالض4أو1،!لالمبر،4لامعغأو

باكقيصوا.شعغانلايهجثالثدةضحونالممالسد!لعلىف!م!

ندصنع!ب،حبث:بب!بد:كلةمثلالنزيهأوالحةيفة)ندةلةواعد

!ون2لإبإتحونانيلنروضهنأخ!أاذ6موضعهجمرفىأباهصرف

:!!ب:يرني:بقولرناصلاالمحاطنةالكلمةهذ.ءلماونجاسأ.ثبةالنهابا.تثديد

.روكدلد!طمةاللةوىالمرجعوءو!اهوصبيما،هـي+ةولباب،أعئاب
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ءلاال!الأفعليصهجالهاط!هألباسلهذاواستصرارأي!ر؟ب،!.الجعاذ

-.اطثائمقنية:أ!مركبئالمثقوألاسم،ببأببى:"والجائثىثقة

:3ترلماع

منالعنقالاصمصمنةو.ى،ل!2حمهلأوالنىهميكنةاى1،حتولكلة

علالادةجرتالكلةهذه.ستحدثفعلوهو،هيكن؟أ"جفالفحل

.أأ*ثىفبقولون،الفاعدةصسب!تحرفوهوأفملعيننئدبدلىنفطفها

:2ضهتال

نضدبددونأ!ت-3ثماقونها،-ور-ثورة:دأبرتكلة

.الباهحررعوهودفملعين

3ضر:هال

نطا3حفعبكلعة

.الباءحرفوهو

!فملىعينتثديدثوزهـلأن!اقيينطقرنهااحتلال.

صكقالحروجاللهمة،عدةاىنحكهياولا،فباسهيخرنضبرات!طهاومذه

لا.لات-ياواالباس

أشخدامفىأفضاربهذأءدثاجنيأصلهقألىللكاماتوبالنية

صىا،تلعةللكلمةالهوقا،صلءلالحالاتبهضفىيحاظونبيما5أثد-

لا.يلهبرذاطالاتبعفىفىفإ!مالمبرىالن!وقواعدخيعارضذأ5وو؟ن

*لهذابالى*
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ل!:!مو،؟ملاوتضضقْطفاَالنا.ثدثأنمجبتاةن:أثب؟ج!اك*لةفى

ا،!جئبى.ال!مل؟ضلءلطحناظأضالا؟صددز

لىيدالنثديبآط-ث،يدجل-دجال:7لم!بِيمفىكلةوالهحس

ا،-:يمة.الكلمةهويةعلللحاظةاغحركالكونبعدابا.حرف

أ-وذ)ا+المثأسباء!الىالنعلى)مقيإتر:+بنرل!رورِكلةفىإفي

يةةىهاوةقالةا.حرفثل!رنهلاانمنيد(الإنحابنتة4أد؟ه.ن

بيةالاتالكالةهويةعلىالمحافظةأعدوة؟،نا-يةسبالهبراللغةةواءدبذلدْ

.ر-وأ!مأالمم-رفإمدالناه!نطهونو6أترىثا-مهءت

:ا-قراللوأ&واهـق-3

الإسرافيإيرناتحدثاللغوىللاسمماللألمحةجةاولمواج!4أ!لمن

احقمناللوي!الهدوكذلد(أل!ماتتمبتاقالأ"دوات)تا)دومقتنال!

وجودة5أصلاذءنلمجممو!افىوهى(بالكلاتتلحقانطا)الادوات

اطدبئة:العبريةفىاسخدثتلأفايوابقأض!؟وءقب!المهالغةعابفْى

فلا:فنةولالمبربةاللغةقحد"نةةفىوهكهأدأة،غيرمممنى+؟ث!ب-ا

مسفدغير:6اأووكإ++ب-مافوفىيخر:*+ا+-5؟ب

.ت:!م+6:غر!يها+.ب-وممنى8ير:بأأور-!لمب
3:ا

:قآثنافاأوعئ"وجاىأ+2-

شمحر!ذأتطاثرة:لارَللأأ+أ5أ5ير
-7

الدىاتعاثى:6!رن!ا!ا3ْبم+أ

فىيالوج:5آ3*جه+لأ

وبمينذر:+بر1؟!بِلأ+
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5-:3--لهر

+لهر--؟يرط!

مثا!)لأق:

الارحل.لأق:

س-"-5

-س-ء8!+

أإأ!دل!-سس

لهبموج!يه-سس

5-ب+أ-

د+أَير،6جت

*أ6-!ب

+-7-حث

بر--بدلنا؟+

كف--كف،أول؟؟د

8-،ءيرع!+

نجبا*---يرب!كإِ

.ذل:غتأوت:ر:

المبا.نحت:

نافىرد:

.ر:؟ش-شبرصاش:

منل:.عرنا،مؤبد

للمربثدمؤ:

!م*في2بمير-كيم+ب؟مئلفئ-!ن:

مثل:ضمت؟

أفعاتءثسة.

حديخاذوصبف:

:نلمعادىاو"فاد

لليامبممادى

فيهالهااللنوىالنرسبطريقةانأقْرحظبئ!مواناثمق"ذا

ئةالهفالعبرثزفإنذللىعلوءلاوة.الماهية،اطريفةإءتمىأثبهضى

"ماخاتؤدىلكل)1-!طماتإلى3ضافألىالجديدةاللرأ-!بددمقملإة

فل:الا!لءبرىأاهـأحقهنهوبمفىجدبدةووظائفهدةجد

لونفبه؟باثبهننم!!ا،حما..قديهصفاررلعهل،رذكط:-ا

أرصر.سهأىة+بلحيمب:مثلا
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تصبعيهإ+ةفق!طةا،حعويةأ،حماهلعمل،وذلكأثم--3

:أ+37؟،3هتإكتصبعأيرا2ومنكمة،طفولة+أ.+؟-،تاك-

أدب:س6+ب3،كهنأتم!خ+ثب3!طمةومن،ثبو-،

مق)أ6ن!بممرلونه!صفةقربةأجلءشاوذلك،1،-3

ومئل.-لذوبتجنى(أىكاذب+بمن!اومنهاأىكذب+.منجباكلة

.طلاعللاتعب:أألم5

"فىةالهبراسخد:!فقدا،علالعبرث-اللواحقهذ.الىوبالإضافة

منل:عبرىأصلمقلإ-تا)قالجديدةاهـاءقا

"+6ألح!-:مئلاهولونةأإذكركمغيرورر-جمل،ا1--ا

.(-!اط)صغيرلصتاألى

طفلةأى،++163ث؟-:ثثنتاؤكضيرألاوتحتمه6،50--3

أللاحقةةالتصغيرت5،،الم!ةنفستؤدىاو،وااحقالمخدهةاللووهن.(لة!)صغيرة

جدأ)؟و؟و(8صغيراىمبراث!و*"4:هلا،فيقولونآفي-3

مجهوعةهنفردأوعصواالالإضارةأراررااذاأها.رو-ىأصلءنوهى

اللا-تة:يت*دمرننهمؤلإجميرة

-شحمرةفى!و:!ا-ل!برأ"ب!ا:ثلالونو!ة،آ+!-4

.(شعهمبر)ا!لبةقى-ا

ا،طوبفىكابأتستعملوالدا-قالإضافاتهذ.انبالذكرالجديروهق
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ندر.فماالابةالكالغةفىأوا!برىألنحوءتنفىتدتلولاأ"دثِهقالراج

ة!ا.المرشبغيرالدعةقببا!مق5؟اصمخدامهاأنالافوىالمجهحأمح!اهويضبر

أفكعل؟أوزانمقإسقةاا-،سطءت8.-

فياأ،تالاجذورهقأصقأقهايتمالمشحد!الكل!اتمقألعديدناك

-،ا،فمالأوزأنمقاحماءأصيفاقويغ"لذلكضرورةمكونجماوذلا

عئل:ببرله!؟ثبو؟رطم:لللعجيالمطيخةا،رزاننمِاعدا

ا!يودايوزنش+لهمفىبركف

ط!برليثفوزنمن7لم!صكف-لهيثبدي!

لمهـ-بلكب؟ن.وزمره6لملكري7-لم3+4

3،؟..::

وضاصةالم!شفالنةفىصانمةول!فها؟نت4ئترافىا!فةفىنادرةالمور-وهنمه

المبربةاو:ط،وفىالآخربئ.للوزنينلنهباعدودةبيما؟فت،ا!ردالوزنمق

الظواهرمقاطصقالهدإةالمبريةوفى،حدأشافمةالمثصنقالا3!يغةكاقه

للنة.للموة

ملبأونالحاالهمذهفىفإنمم،الممقللاسمعديدلمحنىضرورةفكلونوحينما

2تر.وزنمقالفملمقاصم!استقاقالى

ماجةاكمالإسرأثيونشمرو.بى.طلب:+نيه،مب:كلةذلدثال

،وقوال!ثجأرةجمالفىادرضعكسوهو!امهىيماى3االى

شكرض:ووير؟ومبلتكذلدكنة،ط)ب:نكاأ!بالاصماسضَواوها

فى.إت!لافمعولكن،عرض:++د!سلكلةالمرادفةوهىمثر؟ح-
-،،

.+حخث!يم+الاسمار،،&م!طلىتدر-ةمةد؟:كتم؟ثهو،للدلولى
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أففةمو:؟+بم؟كاوار4،افىأىْافىانناق:يتثتيتل!،،ينتمو-يِدقىر

.15غيروسيئتو-ققفاا-

.لْىالئويماءبلمن"وئيي!كويماقثلجاْواانأجانأوءدثْ

نل:إداهـاطا

!رتة:+،7ب+ار-والىنمبين.6لم.؟ب*

نق-فكذيا:+فى2؟فىجوارالهالىخعبة:+!3د؟غ
6؟،006-

ماهاكمفو-حةرا:+7.بر+ثاجوادي!لىشو-قىيئ:+33بر+ثب!إء -:+"

الحديئة.المبرية)النةفىالفعبةألاضتقاأتصألةناثةالىذلكبعدلتتل

العريةالنةاضطرتالعصروسضباتوهخدناتفيترعاتعواجهةأ-لفى

يرأجندِةأعولهنالماخودالجدبدةالفعدةالزبهباتمنالكئيراحقاقال

ا!غوبةالارجملاتميلهنوتنيوا!واحقالوابقمنخايةوه!،ءبرية

العبربةاالنةواغءلمانفسهاففرفىذلل!ء!إلرءمولكنها؟اءدوىعد؟!ه

يماىلادبرىا!ةوى)لمجعولان،ناص،مقاتإلهاوبسلهرل!تهاالحد؟نة

ءلاذلكومق.أديومبة-!انهفىمجتا-4الذشايهـخةا،ا:-إاباالةلل:*دْث

.المثالسدل

!بر؟6لم!ل!

لم!؟؟2؟رر؟ج!ا

!-جمبايرم!

لم.7أ؟بأ.؟لم؟نبابرىا،دل-(تلشات)برقةيرسلان:

-و،ء؟72إ،أ+ؤ6إ.؟لهبرىا،صل-ي!ياأمصثصبحان:

له!برفىيتالعبرى)،!ل-أقليرنيستعمل:-
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.،))+؟-twالهبا)صبغة!:ةتولكغاأجةب!ة"عصاتكاياكئماتلل!

!ةإبةوربصا-؟مأتاه!.ا-:!ردام-دء:دالابتداعفىيرسةا؟روحالىتتفولم

وءق.ا،صلية"-ورهقتمددةعوواضه!اقمحاولإلىتمداهأبل4فعلإأو

نرلك:علىألا-له

اثةرامدفنجدم)ن!ايزىأدلمقمأ-وذوهوإ-ةراى+ي!بر+أفهلا

(قاثا)1)دصسمبسر:+6كب*-:يةالسرالامْةفىالفملىاعهخاصاسرمنه

.(ولافأاسم)."-خر:+!ر351وو
7:

.(لفدر1)ت"صأنه:+!ير53؟

تدو.4سء4إلثأهال""أى،سعه:+كبرو:أدسزردثلا"اطاوكذ

:ولونؤ!ةالفها!بةالاثتاقاقاتشصاأثنحأالفعلمذامقاصتموا

.(اكتقلاسما0)تممير:+أكت*

(امدوا)سهيمأن:+!كا؟

(النأءتا-م)يممر:+كت!بربس

لا(وت11صما)كهس:+روأكاوو

،؟

االطاخرب!متهاجنإيةأ!ولءق(خذعةةدنرىالاثشقا،ت؟وهذه

وجىدلا4ميطءيرلذاتصقأ!وذ11وخأمسبإ.مياأنث-المحأموألعبرى

.4الاملإلفاتهفىلهمقأبل

ثمدابثكلرا-ةبةأمبروالاشتقاقاتالاؤ-إلهذ.أتداثكل)ت!قولم

ثة،حدثتءصطاحا13لاظرأ،بة))"!رل!إفةاءدطلمحاتفعضسا!:مالهدمو-ود

ثضا:ءاإلى)دبصبزجمولكن
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اضملا)غفالاتعلىتبيننهنإولذللى!الإجهبئاالنفإلاته-رولة-ا0

.اوللوببالنسض-فاالشخىبرىا)5اللفظ

وحميذ،مئةتلاستقأقإمهجه3ودكنلةءلىءبلمقآو%ود-2

هناصبة.4"أ-ْفةفىةهلاصا!الىا)ا*وءإلىيضطر-ننهم!ا

إمهءب"قالمركبةالمبربةا،حماءفىضاصإثكلا)فاهر-كلتهوقيز

ءسخسثفى.أىخطأهخ+-*+هخءخا!ق.لةألاا!لىص!5ذارروسق.انمءلأةءا-خماقخةَإ

يةيمانأويسثفىان:مهقثهالىالبثالنةافىن!قءتاربرمرأثرأأرطبئ

فعلانهيفة:ادكلالاسمهذااليلجأواانالمايحىمن؟نفإنهم،مةثأ؟2؟ا

فهلاصقاقوث-مبصكبةال؟مة،نقيطيهوألمموامم!س،أ،!ف"ذأث+طى

أء:يأصا!مقارةالىالاستاللبؤالىاضطرواالحالةءذهفىةإضهمرلذئث.منها

وزكاء!شانطنماءالاسكبممنى9!كام5ى5يةنجاينا!طمةنالتممصا-اجإو؟

(قاك)الاسم11دنيابمح:رمنهاسثقص.ضا؟برنباك!.رااءيأبأفيرزةء

المجمعرجالو)بهن.ي!ثقأ!(ا-د:ا).آحمفنج!ا\،؟.ا-لهدناه

أ"أفهس11الا::هخاقي!ونانءلفأءهـ:ا،اءم-؟2لمذووصشام!يارص!ىاِررش؟ا

واست!وابر+س-للمةأ،+!،،ءفلوأ+-+جننولإر!-ا)اعمةلف!ءققالمه

أسثفى*فاى6فى؟؟هو؟؟ر+أوزنءلتلا!ث!حه7+كامةءن

!+؟+ي!-فا.ث--نقاه:إسآثفاه7!لمع؟+ومنه،التقاهةبدورص-

.(اغاعكللاسما)النقاهةدورة؟ر

\-برفبا؟ءإيخا!""ضاكلدءرلاخاءءماوإ4اة:!غهيةالةه"تق"خام111و

دءاجمنيماةا-ولىءقالمأ!وذالفلهأنالأبآالهبراللنةءئالى؟!بر؟؟و

.ا،!!ا!تابرىالفعلمقكرأات!دثينألح!ة5لال!ا!يةطر
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الوسانلبثىا،-هانبهضفىيلجأونأ5نجدانأل1ذأ5إلمقافىولكن

يهكىا،صإنا،صلوفىلهبريةالكلمةهقمل41الجذرهناجاء+:خرلاعاوإل

ذلخطخياهوالمفالط.فيخهاخيؤفقونأتريأجبانوهـيط،فقة،ألمحاو،ءذهخطون

ال!ثبئ.أنها!ينالاَن-!:أ-ثتور+و،عنا!تى:حت*،1+-ور-للمة
،.-

-toالإنجايزبةالكلمةلماصايهبرانبةالعبرفى date-!":فررى.-

.راتثطهِ،تربرمسا.-سمسى

الىطأوا-!د،المحنىهذأ!قيهبرفعلالحبريةفىو-دلالانهوظرأ

:؟!أيرألة.لالعبريةفىهناكفأصبحالكلتينهالينمقأفهلهذااشقاق

؟جتا-يصهم!ةمنهوالم!دو،يراللنطوروهايامهسأثىهجهلبمهق

ء*و-قد!لأ!محاولةفىأكمفى!!ءحذا،أ:؟!يراكخقوالاسم

هء؟ة:أوزمانيلررطق5كلعبر؟نصعبريةأد!مققملاضقايطفىاظعلبا

نجدنج!ْبم!-++أْ:يةالعبرالكلمة،المحنلفةوطرق!االمحاولات!قءنه7خرهئال

-،--دل!لانهونظلىأ.+"+6الىالمعريةفىصر!الكله،نه05تتريراى

!صالاصأ!ذساف!لمه،؟"تدأويرالقربةءلكناللدلالاْفعلبةالبرلل!4افى

:+!؟انحعلاالهبوقيفىفاكفأصمحرببرث!وؤنعلفعلامنهوعاغرا

لاسموأ،!اقةرأنبهنب،.إ+خ+المصدريهاوهه!2.تقرقدأأو!بأى

حاآْ:+إ!+"ءثالنام-وا،ديرأكةتقديمأوبةكاأ!:؟أ6؟اث!ا

يخطالماركلإيطيانجاونأنخيالأوذجهذا"خطفىىوهاكذا.فريراهدماومخئب

صارأتهالاصثتخدءونانهمءجةلد.الفحيةقوكيباتفىجزiسدأصلمن

ذكاودطأندوناجنإ!ةلنةءقءسنمادااعاالعبريةنسنخدع!ا،حهإنبمضوفى

لىIتظرهبمأنا،حداثقلبنلائمالا!عمهذأهقف!لأ*شتقاق-اجةهناك
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هداففبل48915مامحدثماضارهلالاسمهذامقة"لحذراسنزاج

هقألا+وه!أ،برهبلا،ح!236،كلمهالعبريهفىقارفي؟نوالجصنخدمون
:،..707

!ئالوذلدئو؟نت.درلاوتومىبمهىوذادinternationalismكلمة

لماولهاظراالاسنه،لفقنةغيرانها؟نت؟ذهاليأ،ألاشهإلنالرةصحفبةكدمة

حبرهوالفدسدلربلحدبثاعغ8،91طمحلولمع.ولكئالعادىصكبر

الاعممهذالِسنتدبواانوال!حفينلاالكتابمقاقيواعبح،أن!اغل!صضاقه

مقثعلاضماقالىاطاجةوفاحم!.لأندوطيدلفعلاي!متضمواشألنا

.ولو.اثالمنعارالاسمذلكهق-الاسنعمالافىوأسهلايسريكونىاء.!عل

فأصبح!ل!-أبمق-للمةفدوبلملالدالالفملاضنعقاقالىلجأواوتد

بر..ك!!3جم!منهوالمصدر.!رلأى!ل!برب.ويةيىرفىف!هفأ!

هذ.مناخ!وأئم.لد،لي!66ءو!ر"وقاك3والا.ي!ولاأنألى

و!للم-درالىب!عنى:+ت"ل!؟-!فىثض:.!أخرىالإشقاقات-لل!ة

واللاآالبا.حرفأننلاحدومنا،وص:ل!+،يما؟

بإطماوالفهلالاسم!فىيكذفانكافىول6،"،لى!برفى-!مةالموجودان

الصفة.فىفران

أإكأ(أث:قا-ا!ر!تل!و!ةر?-؟ماقاتا:صاآتلا:-ةااه،:اتمرأرأو

تو،أمَّأى-ط!+بر3؟وزنعل!+6ر؟النمل

:+ولثك!ص!ط؟:للشنق3رالأيؤمم(ن!فى!علمحيم+!يم

67:.نأمبم

)-!نأورأ!4ءرأ-6ةثىهـفىأكااصه:ثىا،أ!-ع!ميةثئا،ءقلاقلأو!ابئ

اللغةهواغىأ!-مرضحمدثدةوأشنقافاتصطاطتآلاضخدأ
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ا،جبد:أ،ءولمق-ألمبرنهْ.06

)،وربيةأففأثهقالعبريةأصتعارت!ا"قا،حماهسإلالىذلدلعدنفتقل

-د!داعاتألإخشامقبةثاالفولحدا)صدظلباتالعصرالملحةجةالهاءيةاوا

نجل.ءقبالمبريةههرونةمم!قلما)قاترالإيد.ولو-ندوالمفاوالمراةقالهديئة

الكلماتهنالكنيراصتعارةالىالهبربةاذطرتذا"كلءواجهةففى

4و)2لأأ.-(إوالن!رلسية4الانبر)يزاللفاتمق)،جنإبئو)،صطرصاتوالمبارات

كأإ-5ماامبر،4االلغةفىالظإهرب"ذهخلقتدو.بيةوالهروالروشةليةإ"،وا

وفى.ءإ-واطاثفا!ا*مةجهلأونهالهبرأى+6!!؟*لإء7وربإسم

يحداث!ول!ق،يةالعبرالى!مل)،ص:ببادلياأهنالكلمةتنقا!هذ.ادبرنةصر-

ءلوذلك،4ا،ررالغأ!برعفىب!اب-!ز.ا)!ه)انهالالابهضفىفع!لصء!ر

ألبالى:نحؤ

منلة+لأبب:الىالهبريةفىمجول!08،(للقطح1)

informationأآ306*نرلإ+ودأ!:لهبرء4فىتمبحمطوماتأواستعلاماتأى

+ْةبرآ*،؟:ي!بريةفىضبحأؤرجبةفعا!ردبمهى!!ح*أ،ع!ه

بة.برإلىالهننها!61!،جنم+1؟4هولمالحاةباالمنغبة"؟هاتنرصاومعاطءلىهذا

هل:!؟مه:الى&بريةفا!سوله!،أ-المةطح)ب(

ولْ!طلإ،؟روبل!4العرفىتحبح-أشهمارأوإءبرياليةة،!8!.أرهه

.-!؟+؟++*،أب"مبربةفىتصبحاعاةتام!!عأ!هنا!4

س+؟لَإ،لأ+ب!ل!برثقىتهبحأنأنية!مآه!ء
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تفاؤل5ع،أكلأ5.*

talismآopهالي.رأص!س

Socialismيهةثراأ

!!+ل!!ثفلأ،6العبريةفىتمبح

.إ++بريخهـقا*!،مالبريةفىتبم

.!!+ئم!؟بر36بةالعبرفىتمبح

مثل؟-!ل!.إلىابريةفىءول91ْ-إقطحا)-(

tهـأlولt55؟لاحث!بر*ح،مالعبرء-فىءمه!اا!مارأسكتاأه+

5ْ3!6!+أبر!هالمبربة-قىتمبح)سرايأ،،!ا؟6اأ"9

بأ!م-العبرىبا)طاجالكلمةصبغمحاوكفىزيادةا،جانبهفنولى

ث13فى31المةطحمهاالصفاتوخاصة،الطَمات"ذ.بهضإ-إنث)تية

آ-رىواحانأ،5-6!5؟لَا،دبس*بر2ك!بسيخقولون-))ظَه"
:'-0

العبريةفىالنسبمةالصفةعلاعاتالاجنِةهنالافظةالىدونيزهذااءمانأفى

!سكا:*!ب!5ول+؟بر-رجهى:حهولأولبريمث!!؟.:ثلرنفيقي

االنةفىأ،-خيعةالحروفلمقابلبالنمبةأما.بالنهـاياتيتحلزصماهذا.اأا"لمأمىبئ

:اتالالنحر5لفغلمونؤإآا،ية:إ)!

-a،لإء-!كاا-غ،ث!صرول+

لم\،*ع
مهـauوالم!تهطعمهبل!-ة،أ -7

ق!+،ح!مأ5+!هِ!:الى"هبرء-فىءولولutomatiتا:مضشا!لا

صى!هوالمفمالحشحلاحدلمأ.ل!ألأءأو!-جم!ا%أائةما!.،

.،

.+بر3إرأ5لأ*ع:شاطألاء

:ثاط6+بالىءوئاا؟هةا!ايةفىءلا-والمظح56)-

في.قار:++؟لأ5؟يم-ثاأاه،*ن
06

23لاه8 oهautubiابذا++:سرة+بر2أ+3لألأغصهـكح
-2؟3:
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يكء
أ!إن!)ينى/فيشلىضا!قا!وف

كح!!اصع++:صبل

:!!3081:+56"ولكع
63

هـ:ربة،مافإف!ولتا،،،،4ثو-َ

+-++،*ح6!وى15
00614

racketص!.!ار

:energyطاهة.

الاوروبىبعلماابأالعبرية)1؟ءاتصبغ-7

بهالهبرلصفةباوصبغهابةالبرالىا-نيعة!كلما!ادخالعندالحدبففولم

ا،-ليةالهبرالكلمأتصىخإلى!هدا.بلالتعببرأوبالعبرنةأصيخاهماوهو

الإ.عتخدامهذاودمرى.+2؟بر؟*برلأط!ةصفماوه؟الأ*جند-ل!بغةبا

ةو-!ن.منلاالكلمةنحاطأنودوق،ذالم!فىت-وغرابةنأند؟الكعحافةلغةفى

!:ثهنادةيةبتبرلا)ا!ررةب!ذ.الكلماتهذهفإنهذامنبالرعمول!ن

جمارةعبرىأصلمقتنفيذهذه!طةاىلا6!تب:صبلا!طة.الإصه،أ!

له!دببوزنعا!،يدبمثبالماءى!نثهل-قاث!الا-مصيةعق

إكأبحلمح!*؟:المقماحيفافالكلمةهذ.فى،اجرى-!اأوننذبمهق

.3"3-..-؟ا!طعاليهايضأفواليهاالتفيذصهفالهطى؟!!بص6لاب

بقةالضارهنهاللةوثونوببرو.محلاوتهفيذىأىف!بم*بر6!بلمصح

فىالرنجهالى!جعهنالانا،جفبمابئبالماابعصبنهمعالعبرىاللفظيإصحمال

-زخذيةالعصرفىلهمقأبلثو-ررلاالذىالاجنبماياللأظأنبمهىالعكيةْالمقابثه

بدثلصيل!تصبحإلالمقا4حا،جفإيالمةاليمايفافو،معتاهءلالداكألعبرثألصامة

معلا.المصالوبادصوؤىيتمملالمفروهرادةهقكانالذىالاتيالكظعن

اللغةفىوجدودحش،المثالىأوالة.لىألان!تانعلىدللفظدبريةئيوجدلا

(4ادبراللغةضودصاظور-01م)
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.فىتجةالرلهدموننماراَ.IdealistكئةوهوL-ق1،6*:ثى.ثاليةالإنكلاين

اإ*قيؤتىفا3استخدءوافإكما+قاءذاء!لدلالةة-فياالمتظإامإ3إصصْ

ومو،الكعغةاك-بية-فمائهطىافا-الم*جثبما.ياية1)4ْإلنواكأأغ!ص:44-رتثأ!

د!بس-3أكثبمثا!!ترةاهبسشة1فىلديناأعب-تا،-اسصه.ذاوءتأ51ا،تصلع

صط.أوهشألىأى

أ-تلاقبأنههـو4أله-سفىوثيىءااةالظ!5!ذهء!،بم-روئأل

صفحاتعلأثيرت6791شةءونيوحرببعد4الهربىخاقالمنالبرضرأ؟ءإ!)لهس

الفهلنثذءلبناهفأصغ-)ءهـائلاخلةاا!*راضىصمأدة!ا.بزرأ""،

!ضا،ضئم:؟6ب!همنهقالمفوالأسمضئمة+!تبآ

.اظروفامذهإ-وربيةالبرال!صافةفئلاالابتا)اثا:"ةثأتإ"ا

مذهتم11ةصألةيئومهار!تمؤثدثإينإتقسصرا)صرا!صلصا--لانأَدخراِو

لاصكم-ءؤ-د:55+؟6فىبم.4كفإشردامإلىاحة،بإلجأو،ل!

ألارزةءدلةوأوفقأالمم!نءنبيماكان.للكممزيدء!:!+ث!5+.أبجع

نَجدرذجدااهـ:الىلإضافةباو.!-؟6؟.3-+؟1!7!:)تتدام1أصرء4

حإ*3أث!3+ب:يقولون.أمق:117؟!ت:شل)طَءباكبةأن!م

صىءءلاللدلالة!+؟أ،cبري!-أعهـالد،ءق)بف-هـنء:عصااءمىثأ!

.سصؤاءىأوأ.صط

الصورمنأل!:رةهذهللإ--15انداذعانقين4اسا1ايناكافى-اصساشحوءق

هذاءدارؤ؟.الظاه-ةهذهمبرهـواذكر؟الهعسيةتا،قا!وسلي.4اللضو

هـن4إصصترك!إمنم!إ4لو-اثلىثإأومهدأأوكخصأفيعيةءقا)ت!هبر-الةفىزإن

التةبضاياسة:ءدأم!إلىثإصاثنوا!هايه-:ي4حا،قي*-ثاناءحضأمفىأ-كأأ

الناصرية،:؟+؟!ر*يرةثا،تجولونم؟2-ةةال!-َفا"ؤالةَ
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-v-ا"

:!؟+ل!لأ"؟في+،؟3أهـنيقرو.ذاءسىخص:!7-ج!+ير"6

2ترالى،إ:قجوربئشخص:5+!هرلأ؟*أAرل!!ت:أو؟ثة--ر"ي!نجا

ءاثفي.ا،5؟

ية،الهبراللغةفى،!ب"!ةاالاش!ارأتمفا.رضأبها-قنادإءقنرىوءعذا

بةالعبروانالمفةفىئصءو-ودصدأ-لمقغأدأتكنلمراتالاشثهذهان

شبيرعول!ق،ا،طلوباللغرىبالمدلولا،-؟نمنكحيرفىتقانن!افي"إ؟ت

ألاخة.طلابمعلاومؤفىةلبةظيئاصألاجنهبئا!فىللءثه-:ت-أما-ةظاه

::طولماَلات!ميموءمجحالداطإا،:اط-8

jق!،؟،*يندج:تم-:ث،خارالاتالىا،ثلو5هذافىالسإبةدكاق

:تلواحدمدولىذأتةوأحد

2؟ملأ+

*؟+!

ر*لأثيمأ3

3أ3س

+3.1-

+63؟6

!+6؟يرط!

نوربهتاف:

حرارةانبر:5:

صبطما:

برطط:

سإطماء,:

عى؟رإصارة:

ة-!دم:!ر-

لأ؟م"لأ16

كا!++!

يرأ،؟أم

؟هـ2-أ.++ي

+روأ-*حا.++ب
َ-:77

لأ+لأع2َ؟!ببر

.؟؟ط!-6.+لأ!

:ء.لاتههـالكي!غةذه5"!أؤمألقاشتزيتما،حيانبهكقور!

النة-يئ.الحالة:++أ+!ه!يرا،ر!بةأعلمة
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-8،1-

ثيمة،تيئحالاق:+؟63لاووالفهل:من!اهناكأصبح

أنفسيما.ك"!اساهت:+؟ج!يرير؟يرلم!َي+؟نهوز!ورةوهنها

الزيههاتخاط!.بعضاسخدامالأختمارالىا؟إ!"ذاملىقىنبوتد-

هنل:اللنر.ية

.الاطلاقطلاةىء!أفىثتفى.6،منإدلادس6.لمير

.ص+أ+أحعيري!5"5+.ألأ2،

.أنجرىناحعةمقكالا،++6وو87+++6!هـلَأء*
..،....7..3

تاب!جدأ!كع!برفى،،!2*ث!لا،
006*..+.

::ا!إهن!اختدجمةال!فاتوتطق

رو"لأ+أ*؟5

"+.+*لأ*+
،.،-

6!سثب

6،-،لأ*؟+ةبدلاءق!6

55*+*ء-+*ء6"+
.3،5
6+0،3ءأ!

:مانها

قولمافا:

؟إة:

لاعلا.واحدتلأآصتتدإ:روآأقاوء:بء!برأثأئه!الأتطا.وءق

مدا!لهوفقة"ا!كلا-صندل!%هـورةفقعئالدتةانت5ارءم!با?افْ!صدْ

مزه:تاطامر

ط!5؟+

أ؟،+7ءليم

فىعالم!-!يء+بر!-6+لج!لد:ءتبدالأ،مبةظأن-تبران:

+5*+لم!-لالأ+لم!-5ئأب؟ةهقبدلا،جنفىن.+اه.قىلان:

.Tiه،د؟أشله!.َ؟+ط!+ير
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1،!--

:ص"تأوزأنر-وث-9

الىالاصارةعةخاأوزان،:!إفىاعهسرشامسهـا!ةرا5فى4ألىببىثفاكانت

-+ي!7)لمح!ج!؟وزناإنة،إلاك-؟هاساءلا.ثامهنوعنا4.اسهـ!

لمح!ب!موو:فىزنوا،هم:!ةءم!ألىإيريث،ن(+ة!-+يرو

والى*تأد:اتالى-ثير(؟!لأ*ير-+يىلم*!ه)+فى5ج+
03+

5؟جم!3:تتلووا

(اصهلا:يرسيبمييا،لمد41تصلمب::يغبلج!؟

.!ه*كلراوماأحماهالىإحمب-

:ثأطأحدثث41الهبرثنا-دثدة.أمىا--كأدامتمانالء*وزهـ.وءلا

اله!مأأس!اء

كا؟!ب!،(أء-صح)!نج!+

+-

!يأ+،)ر-ال(+إا

:ارمالم*ء0أحما

لأ؟بميما-

*ء؟!م-

،+؟*يم-(لزكاما)

flمر6ور-(بصط1)

).ناام(،

.يدويلأ(إل"تأ)راق

-(الربو)

.(راء4الص)

!ة.311هـاتذ*د5،1أصي

كسارة)+فيبرييم،(اتص5)أبربر*،!أء-،ر)+!روِيم

)وفىودوزع0)37ب!"+،(لاإخداارة).ك!*؟دلم،(ا؟هـز

ا!ربمصءادهات؟ود:أث.(رىوثبأ!ةآ)+*حمد!ور،(رم-ارةفى

...،

إيه:أ).ة"ىط1،6لإصطاه
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ا--.هـ

بهايه.لا)فاالمجالاتلامط.نفاف)اضاول:6ولإع-6+!1،6لا"

ثاساتنة2إاء-إ-جا

2++6البر
!!17

6+لإءلهـايم

-.:-021

&أفىأ+-
.أ،

ا--اجملاصاث.آ

أ-لْماآ-َ/ا

ثك!،-أو!!!-

+لاحيميا

83

لا،6له!+نثاول

.3:؟-

لإء+.؟خئةقي

هرىت-

سناءى

قبعاتتت

فااثكو

ءاهـافا

ذ!"ي!

:بر-ار

ئتبا!!ر:

"اهالسشجاتت:

-(.

:مناطجدإده

؟.++؟دفي

ير-سأ.فيبم

حمدسفي!أ؟د

!بم-5يم5

أصياهأشمتفاقأشإطهقس+ءأ(3"+لاعأاطروفأازرتات

موبتيةمةء

)--"لاك

زاةءإ-زتوا

ت!جبق
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أأ!رلم

،أثكاوأ

37بيبر

1ح-،ك!
0،03!.

بر+*ء5
؟:7

-اكاا-

5:سط:فا

Aدساعة

ةبرذ

لمثثت!ر

س!دى

اصاواإتة1،تا:أذهأشتقتأنماا؟رثدةاتالهمإةينوءنا

:لمءبر.-فة11إلىودش(شا

.با!سهاش"ا51

.يرادتوأت!-بر:لَاء6-!!6غ10&؟

ا)قالاكمفةالةإهها4ءننعورةإلىبا!ا--ثءرثا!إنماا،تيرة%هالةوت

لىزنااءوبن)حم!كاأ،حأو-كاط!طءفماث-باية،نجاين41الاةفى،كاذ

افادلة:الهكلاتأتحد؟ث-ورتةوءل،لح!+برلي

بربى،+فكا

ط!ول*ءب

++بمفي

دنمال!3

+ا؟+لم!ح

+نلاب-

ءرن

كل9،باير،د

4ترور11!أئا

سهاعهيمطهن

لةراءبير--

ح!-هـ!لهما

المثتاو)قالم!رافىو-!ده%اوأذأ5يغدأما-م2س!ا!ولد

+؟نبا3ء.مهقماحدإلمطثابالصكأء4؟ت4ا--يخدمول

بهاثء-ب!002

ممسببم.

سا
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صعleعص

++لم!نط،سأجش:++3-ن

،.-6.-

هاصعر-و-هـ:*وعصأووعصمنإ:

!ءااةا

.طتم-

ث!اإآلم!--تدما
!هـيخةأواطاطازءتا؟حتلأثلَا?فط!ه

لأعله!اكفإ-اةمحاءتصمارالأف!افأفىامحنةةفأيه،زثا5ا).:ا-ةةأةباساءا-ة11!ا

اك!وطإء،لة.وزنمارالاص+أ-لُأء+.ا!ت)*اة4ا-.-ا1-.101010؟!هأا؟
+.كا-:.دف13،--"ءداء.

أ!مع%ا-ال!هراعصإفعا،لىأ؟أ،صوعمعمالزمقأوالحالذروقأعصؤعصرثافف-("ْ-،أ)ور"مِ

تد!سدل!نو.نمااكةأإث1ت01بر!نه:4جملأوذنةأترر-ب!مدالدإحانج،ت

اإ--!"!كطْيدءلاا"بألف!أ!ال!-"كاقبهص"وما،--ولترءوافْلثطلماءإ!:،1!برأكاة.ات-إْا

لانبْهاثأصهمنفىء!يهبالعبراك!!يئ؟طثةالعا-رت)تلىهآ!رفهشكارختبا

بما،وا-14)ق4د،-رات)1ثيرنجنأهدْأ!دْ-!رث،-إ"*،:اإت-...تتنة)إ

ذلاثو!بصبلال15؟قْهذأبم!؟باروإلأزفىتةة!فىإشغعهـو-)-كأصز!إ%أة

أكفْااةا"م!ا!الفماسءتهمر.مْاإلىت!تإحلمإا:كاااسأ!؟!" .ت*

:ن2!شةة4اف!

+ابرأ+6؟صع!+برا!-

6معهيرأ+أط!لأ!إ*!غِ

+د!مه3!ل!،اصلأ+طإ!

.!!لجهفيأ!م63!لحط-؟ا-

أنهإأهـأ!د6،-ب)هـ-ذاإلىء4برأ.ةشابح-قيإمإشالجث:ض!!ثنرنآ؟انح!بهإبررو

الاحا!ت!ءرارءضااصعالز"ق!:كل"ت*ا.أظ؟ااءق)10آا-افيامعصمعيروصعاِ،أبرصعس
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-.ه!تا!

مقصو!ف!خدمى11فىإإا-اةن!4ثو.قهإ-بفنمءاؤاء!او!!،4دث.ِ!

.إصصاباو!الماا

:ةتدجدصورنالاإوص!أءدأإامتفدا-31

إ!اةأنءد!،ْللادوأت4لننمبباالصياضةفىإدلولأتوصمبرظاهرةرِ-!ا!ة؟

.ءساءدز"ا!صورةءلىل-تقبا!اصورةمعفبخدمإوصولا

اتفابالزمنءساع!د-أة"ألو!ود!:قحهاةم!روفمو؟ةهالعبرفاللغة

shouldئأ2ld.اأا01"أثالأفىء؟لااما).!اواأيهموإص؟!نْهو Woئابا،ااثةوم!اهسأ.لم

4ءإداط،-ئجطه"حبرفىخاعت!ن!صهذاسدأبرلومق.دإصىاليوء4ذ61101

عقمرتأحةلمنم!ألدوجمة"الهْولننم،هدْاأ-(طمن!وز،عىilا!إإاصتنجدإه!

:-"اتلونفمم.مدلدد.بالأْالفةي!إ!إثلحدتاأخةفى

.6حبمب!،لجه.!لا6نبا+!صلملح!

76..

يهص؟6+بلا!++ب!ك!!ك!؟لهـاط*+لحم
.؟"!-إ-:،،

.!+أب!5؟ب!ا7!لِا6فىئيا+؟ئي!

ار*هـرصجةءتبدالأ،ار*مرصيغة)?صاكاإشاأا،ست!زدأمهيذاساعومد

:فيعَولرنأ-اديةإ

ئيا؟لج!6

نجبا+بر-ء+

ت.lيدا

،ه

؟6

+6ر+

ذهعطإ:

-لة؟

:1،او!ثل8ا)ثثظدإت!:اطاصورةر5-*--:خدأمافثيمالا)ر)نكاظ
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15،--

؟الأ-إثةأائ!ش،تتأه"-ىبِاتا:-دالمالات9ناإ:خا:ء!أء-م-13

إلى

أن-

ههـت

ا،-:؟.4التعبيرأثي!ةلونيةالهيراللرتهفىتجفؤإناَ*جمئيةأافْمظْات-؟؟برهـأهإ!1

أ،ص!ف.نفاكاالاة!طتق11كانإذاماعصاءاةد!ن!ات"!ماءفاائ!بريةاضز!ةا

وء!.لاأمالعيريةانافةوعحاثيراعدلة-.لف:ذاإجتهتشاتبرات*أتدة

:ا،ثات

لههـكاا!ص!أ:!+،+رب6نجبا6+-لح!+ت&،
:-7.:..-..

ى3!ص-أدنيا7:!أوا)!!ثها!يرداةءتيرااوءنر

ريهةذقةو:+!؟565."بىلم

.!لا+؟نيا:ح!والكبءربىئنبخأ.!اءت5:ا-بىلمم؟.45و!صر

عليماصءرا؟+ألهـ؟6دا،صت؟

لأ،"!لا6م:+لا:ح-:عهثأنجاصيربتأه

بالذ!همضطى:2+دث!بص+36بى"!

6!3ب+-6!لا!:ال!جبحوإ!باينىئرهـلمنأْ
:33

-مقربجا.:!يفلا،بلمح!!أ.!حه++!!

!تسصم!!*ب+!ى-جف:خ-الصواكايزى!ربتأ

بالسعارةسافر:+،أهي!!تلدَ،3لا،+6".

.س+فيأ*!+ل!3،لم*!)ة+:-حال!صثق!ابيرإضأ

ألا-رافىفىد"لمواعصر:+ببها،*+؟-لَاء+لإ!+اص،يبلإبر

؟--َ-.،(مثطقىأخى!ا)8

++؟6ب!+ك!و"ع!!ح،برل!13"
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-5،1-

القطارءفا--إت:-!ص!+7+لإء++كع

+ب+!لحر++ث!:وال!برج

اطربا-تمالاتزادت:+ول+ال!فى++ب!36-!6+!ابر

،:3 ، 0 .َ،

++اب8+ا!؟"حمل!؟أ.-ئ!اللا؟6؟4بر:اعه!--حوا

كص.!يربيا*ل!فىلج!،7+ير!5!مً*ة،؟*هأ-ءج!ىول

:و5حو"ع!!نمائ-تأ)أطنمالهـجودءقئمتتأصرقسانأ"ةلي

أ!ةالو-ودهـن"واشوف!*ذوذلك،د!+-؟معنط؟هحل!+راب

%ط.نالا.وهو؟علمشوابس

ب!-نر4
+أثر!ح36.ث!!!خوالص.656*

ثآا!وا67بلصنجيا+!+دكا*+6ك

واهكم!ج!+بربرلأ+أ+6!؟هح

و)اصجحول؟!9ل!س!يم+1+ك3بر؟

إ!!!وا+.لم9!يما؟فىك؟ل!-6؟+2

ال!كم!خيح*ُ*ب
*-حوال!لح!يهـ2+5؟+ببمأفى

اعه!ىجوأ!ببهير؟++ل!ل!6+7،!لأ!

!ث-والسلإ3؟.بب6!6؟*ب!ل!

ا!صص!واول؟ل!!ملحهـ+6بر+أ++

صم!!11و003

لدِ!يبم!أفط

!خ!-اوا+!لألح!ط!.مه-هـب

!ت!-!و)؟...؟"

في36+؟56لأ2ء5؟

6.*.!ب

،31*-!يبط!+،ول
383:

؟آ!ي!ث!لحيما+ب!6+ديرد!يم

+7+!منياط37ص!+؟لا!

وب!

لح!ب6يىبح6لم

بيا!بب+؟+أ،ط!،؟بم!

و-في!ا%لحبم6،أ؟.دكال!

+؟!"!اأآاش

أ-يصد+!.-أوا!أنثا

)28!+"؟؟+ثت؟

.6+لمض،+.أ51،ء
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-أ56-

.!ة:اةدا!صَةماتاجدثدةاثلى*تءإء!إها-041

ا!ةأ،ت)ءط-بمونلى*غاا"،حدثدهـث)حإش!ةاقإلىة.اخا1ث)ك".+
-.ء----..وا!

!ط"الدفىيةمقكأوزهافرزاخا!ههـذهفىاللغةفإن،4إالرفاهأ-إصاصقكْأبجا!ه

حدالادلرلا4غاءتأو!ت!صا!بمدولمإنالذطىفى،تأ!"؟ىةأو4"د

مضهوفاتأ-ذو15قيدثديغتةالقد-الطهوهذه.ال!ا--ب!ذهالوقاه-أ!أ.ن،ما

الفةد-اتاقاالقدممةالبلات"ذهومق.تنا-ختقدذَنتش،؟دأ-د

اَ:دجدثناءكأهوت-ذوأ،ه-دث41ثبر511

15م!خا؟نكاورفاالمهغاكلنهةءثويةلَم!ة)منكااهرة:،36+6
:++

ل!؟2

نكا~tلا،
.6

56؟!ا

أول+*أ
؟7

*56+
.016

نجيا+ا!جهـ

!بم؟ا!

؟حرنه

(.ءحمر-مه

.(يسعةوتمنىالو-طىأمتورلغةفىءو-و!)طا!ة:

.(صامتو-"فهالندودورخارابةايخأءوجمرد-)ء:الىاد:

براول!+فاالجذرهـنإقياافىدة)ء:جهباتةإ-الت!ا?لا:

.(المماعامءقاز-دا

(11:6نك،4فث!وكمتهـاقجذتإتقى-خ)هبادرة:

16:81ائاقالركا،ا،قراقئواحدةعصة)وردت=راض!:

.(ومغزاهاؤراءات!ا-شاصشه"وعامت

.ء"!اءأ(فىتا+صةومعى،61:2)-بىُاكع!ات-:مزرء4

.(طهةهت-ا!أ-زهقه.لحا.:3yارتاثه)هافياصفر:

(-.فيالة!أواءإد،!يطضربمهىا،ثاق)تلم-ئلسر:
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+نبا!رِلح!

6-5؟ب

-،+مه6

(4:احزقيال)كوبا.؟

.(تر.بةبمنىا13:4!دد)نقأفة:

!طةبخأثيرد،اطبمهتالمثا)صاع:

5(يةالإنحايز

وعبرثاثنالغةاليهالجأتبل"اطديئةالعبريةنددعهائمالما!قةوهته

علاعنيةىىءطةيةبرالهال!ماتبصكىاصعخدا.أتم-يث،الرسعاىالهمور

طصاثصتاولنالدىمىذاإلىأشرناوقد،السوبةالنابعةءقءرارها

المثنا.لغة

:اظعاىهالمَياص-15

فدالمبرثالكلماتبعفىأنأولاهرةلهنهتبجةأنهغكدتا&ا)!بالإتانة

ءهناهاة!؟عل!ندلت؟هاءلى!دلالةآنمملفعدلماوالاضهمالمقإتء

دفةمررةل5اضنأقناك،جلى::يباهـالنملمق.فئلااله-ى

)نتص:الفاءوءىالمهىوةثنهىأ-ءطمههذه(أ7نياث:أل!هة":

أشخصههخاهاأصبحفاصطيطالىلايرد؟ا!براتةشةو!.الجالى

الهبرت-فىادأرجالهدثثلنةفىولكن!ا،هاا-كاتاصتهمرااوالم!ترطت

يخرهت*بمعنىالىثيرحتوا-تمامأغلف.د؟ولالمعناهاظرر-اطد

خاخيخرهاإنمظةإلفبةا.!اتماررانفىىوه!تا.صأثتوخرةعا!لدل

لديهلة.اك-وىبلإ!يمثصءق-تعد.لمباس

،ا!هـا:51فىكومةلىرن!أولتثارهوضهد)يىذكرا،راتاحدىففى

كل،بناقيفاوطاأتتمص-!اقفىا!غةحةا!فىمج!:دبمادردفين-توص
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!ريةإفةا"واعدرةقادحبحوا.ممابوعغيراى:ت+بر7+-فىفى

"ه!-جةالصيخهها"ؤهحيث،15،++؟؟ولب:تةولان*بكَاتاذ4

-والنريب.!خأى:5+3الما)الث!فىألمجردا)تأ!ء!-ءولإتالا-م

فىشامهقدشا!يتأحر!هداسح"دههاطأط!.الذىاسالةذا5أحنأ،عيفى

و"المبربةفىعيةلاول%دبدأء!طا*ااتخدمالمنالنةسوفى.خدإمالات

اللغهمذالىالكلهيذ.دخلنولد.نافع(وفهد5ممهْ:+++3
-ى.ا..7:-

اميههاو5وهذا13لاضخدأأولتحماص!أقياصاكتبمونأنندإبةإءبر

.اتاعاىءالزإسبإ-م!ءه:هاا،.-فى

نصتولمد-تطه!عدىفىفالِد:أثلبةأحدأن،ةفدى!فىرذكومد

جف-*؟؟لإ!كهبدلا،أ!!ت؟!ر؟،-َ:4كه!ءلةصاعة

الكالةهذ.اصنهإلثبرعا،صيهذاءلىب3وقى،بَر6؟6َيم!او

ألثائمةهـكالاتمقتأعيهأنالىالثارعفىثمالمدرصةةينْلابذتدومجإ

-،*3؟استها!الأأثفأهذأءنقياساو.ا،-لي.ين1اص!لى:ينشا5ادلاءإلالاتا

.)92(أهر6؟ًَمهحءهمبدلارأ

لأبجاأنثمولاننودبر"الهأة-افىاءا!اشاءإس"ة!ذاوا--برارأ

كانتالغهتنذت،رالقايويخة4الرصالاءشاعءمتاد:ان"وئه-دوفىالمبانر

اءسوالتاةابتطبارَرببهفىاورابةدانءلةمات؟ءيرإطبءضاءا:

اؤفىاتوبابارلمفاتةمصكالجأةأوجههنالكحيرأنذئد!ا.العنروربة

الندأهوصصطاحاتال!ينواحلاف)،طفألوألعابادافاثثلالمباضة

انيجةكا.ثوتد.ذلدساكلومااناتابهأترنداهالىياصةوالمصمالمحات

8ومحاو.ا!اط!والإاسإراتالاتفىوةرةسذلل!ءقنر-ب!ا)قالطببه!ة

http://kotob.has.it



-915-

أننجدثال11س"بلءاذل!وءق.الهبريةطبععةءعتطإع11مد:ألس!

،الباىبلمبةم02إ5ثناءأأصطلاحاكأودةءثون4يتضدثيلإءهـافىاليمودلاعانمالاا

،أ،طفالولاه5فلجأآألهبريةبامهروفةت!نلماصصحلاصاتبماطباوه،،

الاعطلاصاتهذ.امصتمارةإلىال!يارهق-قاأواللغوىا؟هحهن-وجيهودون

هذهوأصبحت،جمريةعاغةات!مإم!ْوةقوص(ءوهاالعربالم*طفالهق

وءذا.اءبخيننهاةوهالعبربةائلغةفاموص!ءتذلكبعدالاصضصلاحات

ئة.لتفابا4كىتمأ

منين11!ا-رءق-اعاتءنعبارةلإ-راذليالإثرىأفيويئ؟نوظرأ

الاسخدامنرتاْ"والعبريةاللغةد-إتالىاللغوية11،وامرءقفإنهمئلمفةلجدأن

فى)&وا-لرجالأنهثلانبهدهفة!ن"1(11-رينؤلاه5بطبحةالهبرىانلغرى

قءإجل!مغأ،نالإيطايهأرر)كداهيستخدهون..ألتواربطءلا!!اءق-ءيخا

يى.عخدءوز،ةإن!ماحتقارمكءعىعقء+لاااِءبر.أنأرأدواإظأن!م.؟اثلابا

قاءهـةيةاللغواصيغةاهذ.خو-صباإإتطأفىمبينمئ!،سااىكاشااحير!صورة

:ائالاب:اساءلى?وونق!م.اإ)؟14ديم"ءعاة!رو

ا:جلا،نهذا.الفجلةثلاخؤه:أأ،لإأحت.ور*؟5وولإ3

إ؟!ةفى/إءتراميمأهلقدول!ضهالاحت!اربهينإ"إيفغارالإشكاايأالببهقى

.ال!برىاللغوىالاستضدأمصورءاوفىالأصلإةاليثةأنشىكذاو.أخرى

صت!*هادُثةأطدال!برت-الغةوءلاعلغاواهرالهرحنىذا5بحدواخيرأ

صْاهز"فحقلمو)نا)ى)اظثامرلهذهءرضنابهدل!خدءااأن!حق-وهرء4

التا:اءر؟ذ.5ءندأ،زلى*شقراءمدخلاناوزثكلفكرةالافلءلتعطيناى3

العبريةالمغةاتمدوطالذيئإ-راذليإلىالمهاجرينان"تةا؟وهرالحقعقةذه5
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نوءماماإافاب!،إ-(يةالعبرأنهيتق!ونقدهاادرا-هة2*يةة11اقيبان5

أ%رىهد!لولاتتعطىتطوهايلأىاماق1!قالكئيرأنءدون-نجمابصدمة

!اتهناكأنولم!صثةونكذلك،إصتملالاأحداأنأودرسوهااقاامدُ!ء

وعذلد،!تاهوصيهيحوممافييراكذلإومهباطهاةلنةوفىثاطدلنةفى

ارتبادُاىودونقىدددونتحعملع؟ومبة-الهبراللضبفىبةحوي!الاخطا.أن

فرىبينأيفأبلالإصراثماين"يردعنديينأ!ادالاشخاصبينفةع!لإس

تيارذاتلنةصاسراثيلفىالوىثاطدلغةةإنإذأ.منهمالعايةالقافة

بإن!اظرقوجودإمم!ولاخلالهأمقيدركان"للراهيهن-دي!ومذهب

يةالهبراللغةانوهىبئحتنتجةالىأيرنحأ!ل؟.إدروسةايةالهبراللنةبينو

"قدصم.الساىا!ل!اىقلمحاهأثابضعدمدالجدبد!ممظاهرهخااطديعة
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الرابىعالةصل

قلاال!عرافىاررمرىاال!ظق

"-مقدمة:

في4وهوضخبنهمعرفةاعلهنالإنانءوتقبمة5!هاابربهرف

و%وه!م"لاحوةق)،ضخاصفعرفو!ما.؟ينهالذىسوتهازانظ!

ودءحادبوالىلفتحصيمافإلنااكالل-؟ومل.ا!راتهموهـقاا!أينم؟بالنا

إفرفي-أوبالإةابزبه-واه-المالمنالمنلثرةاللغاتبإ"دى-دبخااوبيانا

هناالك!ثيريئفإن-!االهرأونيَالإسباارإ4طااقيأواووصمةأونيIIIَأو

يمونواةدم31مقغمبالى!المهرعةاللفةضديدملالاقدرة!ي!متاكون

،اطاسأظة،طرشظعلإخاهيميزوشمااخمم.نهاهيد؟أوا!فةهـزهثءرفرنلا

كلئزا)نْا،صوالفمنلمددةمعيةشعارةقاكونءؤهال!ق4وطرية

ا،صق؟ونولاطبعيمافاهـرفلىفيطورومب.الىيش2ركل+حدةءللمة

للبء"خا!مةالمالةل!ونبلالنهودالطببه!اوالا!فاقاط)تضعأطه

الثعوبلعأليودائمفيكلضأتأاكمب؟قلمواذا.ذا،اباءإهالمو-لجة

وأالىا!!صا.افرمى1ةر؟بهونلاالحألة"-5فىللفنه4.ئ!اإلةءنهالافرمما

اكطقطرةغةأنممهقالقدآالىالحا!هنهفىالطببمية!فهطربقةقىجعبلالهق

نه"نالإنانيخرءياق11ا،-واتان.الهرالإنانتاريخصابطةلكرن

باللغة.يسه!مالكلرثإصىأساسصرنجانهوعنمثاص.صحهايىي

اللغاتكلفىواصدأليىإشكيبهذاوالنبيرفإنابةفىسبجثءقااه

(41العبراللنةوضاصنماور-11آ)
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،!هْقىلبطالنعبوف!ربمْة:و!فا!م-واصممفىففف!!ل!صواإضاأنإَ!كاهأ

ليمىيع!(ن!ليهفإنإخو!طغةب-صثانعاشخصأراددا،.صاملبعد-

ب!افىطضية!وررلاراثرداتلاكلاتهقاللنرىادمرلنتط

لدطهطرتجةمق!3ينرانهأبخأأوللاهنرفىطبهبمونبل.طيه!بلنى

صضىح!بثطريخةقل!معأ؟حيانظلبوذ.طفولتههن!علبماافاد!فى

مفرها!اسليعابمققكقالثضىهناانهذاههئ4ونورلينا(نجيما،ما

نايحدثولكن.نطفاطرقة!للل!وأضوهبيأاللغووصورهاأترىلغة

المة-دأتمقلدبهآوبهونلغتهفيراضىلجفةثحدث2حرضقصأاهع

ألافة..":ئةا!لبص!،هـعلابمنطفمايةطقهائكنهاللضو؟ام!ورمانا!اوبمون

الافة.فىنجكرنهاي!اوا،ساس!دا.-هولةْلكلباللبةفأكطق)زن

يذاديمونةإلهاللغاثشلنة؟طقبنةلاممبابنجرهـقاناغأاهذاوههى

لها.لهوى.بناأصاسكلدم.5تد

ننببأإنألىبتلزمهثانجن!ا-دءدأفطثااتاللهءقلنةاعهكدلتو)ذا

بئءرهـالةإ%.ياأفاصJ!!ة21-ب+سهءم!الرإاللةء5:"عوباتءناكابرفى

أكيخبر.هذأفد

فىبرلآاللنةلىللهطقالإ-ابْ-اثاكل2

فىرثد.الحد!ةالمرطفىاحباغاطورفىللعبربةصدتهاهووهذأ

مب"؟فى67؟!ه!*ووب؟السفارث،"إرطقأنالنةذ.5رردو

هذااضارواذ)011انالىلؤالطرخوهنا.!جمنفىألاندالطق!لاونانْ

نطقوسا:ا!عمافىرت!رن6المبمءهوالنط!هذالانهل.بالااتفطق
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.فىثياثعةمةولاهقتأ.أ-ؤال"!ذاعلىا؟جابة6ص!-ةيخرَا،%رى

لاْنوزلد،المجحميربالنهقيمىمالهوجدلاانهدهى،اللنةعلوم

نأتد،:.لهذاعلىندللاناردناو)ذا.طيه!ظورثمر-"وظقصو

ها؟اللغنينهافي،نوذلد،أعحايهما-لةعأكوالةرا!ميةطالعةالإةاللفة.ةلا

أثيراتاتحتضاصطريقفىمارتاف!مودءقكلاللافىيبةللفةداداةنعرف

تءأرادوامما1ْيةالعبرالنةجمددىانغدالفاردىيكطقالىعدناو)ذا..خنافة

النماقبأناغقاداالقديمع!دهاالىسابقبةاالبراللنةإ،دةاردىال!4الة!اقاتيار

النماق.!فار،ىالفرار؟نذا5اتفذحبماانهالىبا،ضافة،ا،ندمهوفاردىلا

أطائفةو؟ْةت،فدطينفىأدفاردييمالحاخاماتالمنة5لالشاخالنماق"و

إلىا،ضافةإول!ق.الي!ودمقالظهـ!الغالببةالوقتذلدفىتمفكلالفاردية

!ها:؟ورداسبابعدةءناكثيناله"ذيئ

أ:ال!ئامبرىاالىمرفة)مقايهينظرألفاردى؟نالنطقان-ا

"،رلlالمفطعنبر)البهْلةبنبرلاقمامهوذلدأ،جملالنال!بإعمبارهيمودابئ

.(ا،صالمفماعونن

أليموديذ-د؟نالاضكنازىالمطقانالىجعيرنفىعهبوفىسإب-2

واكءرإهأ.الإهقالعبريةالغةاحعا+قطهراهق،نلو،لن!أتمج!.اة

)كطت"-فاردىيمونأنءلىففو!واود؟:ام!،كتاتءنهءظ!،فىنوامهودكا

.اثنات1ذكرباتءقيزلص!م،نهالمعَمداكطق"و

اداخقالنطق"وي!فاردىكطتلانوذلد،بهرثىي!ي!مالمنأ؟ير-3

بانمغاتيلأوراتبةا،-اءأن؟الاخرىالثهوبلدىا!ةوبةأسرةال!نجا

05بوئبلوباروخووطر.أبراهام:ثلسةاردباظقأتنطقالا-خلمة
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الَاتهـوبمفافدمهقالئطفيناىآطعبشكليؤبهدفاهناكليماسا!فبةوق

.ا؟نلجهاهوالقالهوةالىوصلأنالىمن!مالطوركل

يتطةونهايثاديبول!ركهفيهلألرجدا!بريةلمغةال!ىالنماقأنئهدفث!

-6فى!يممئيدك6؟دلم:نجةرلرنالقصير.النهتحة"نل

فهايوحدلايلىابرالميةأ!لءدقرا"!شدلمالتبهلقراعدفإنلذلد

صادولا؟النامصيخالاثنرتونقاليمفىابهودأناثنمأ.اد:"ولعلامه

؟بنرنفإن!مبمالفاردأها.الاشكنازيمبذلكبهغ-بما-قاعطأنوالفامص

،+-+-+:أدوفنطقفىلأ؟بزونممنموالهرممينهاتينبين

ول!ق.وألي!ول؟الصيرسحريخالايفرمرن،!ورتوةمئددةون!ابين!

دءأصفاىلنطقانالتدنبقمقتا!لعين!فحاناصت!ددةالظواهرءقمذ.بالرغم

النطقأنمرا!غاذلماعةديةالعيايفهءدلواحهوا.وقدالهديمالهبرىالظق

ك!ير!هناكانفاهراأن!موص،ئكلةنيلْفى)سراأو-ىاكطقهرإ-فاردى

ناعليهمالاضكناز"ؤلاهوأنيالعبريةجتحدئونقافي"ح!ودالاشكنازمق

ونحق.-يمةلمغاواقي!د.ل!!لأ-ناردىل7ط!با--ولاات"عهةكليمسبوا

مقالقالم"لصهبأ.!لأصةارد،لأ+بريةا،سزات.تالمد!دهناك؟هرف؟

،(وألقات4وهـاطا.ولموواوا.ماواأيخا):بماطقلةباباإرر
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الفاولينينطقف!.سيماظفأظقهاالاوربى5ل!بحروفوها

الم!اد،وحرفءالىض-البا.وبيناراوينعند.الاعيريخ!،خامأبرالها.

م(3،؟سلإافيجةلاالىالسفىاتربوبنطنن،ا،ورية!ا!ناتمنلهلإيوجد

ظابرةوهىالثبلةلضدْهبكلةهناك-لذلك؟نجتاوالافأل!تبينجملطون

وايفأ.أ،وربيةاللناتفىهوجردةليتِولكنهاهام!ةابخاتفى.وحو،ة

وأبمبرةافىكاتفيوالغرقة،وانركال!ا-لقالكون،لينالةرتةبسأة

الم....!لبمالةبر5لىوالهفاظولولجةبرافى!ت

هقضاصخيطهناكاصهحشدالبدايافىهذاالىيتبهلماحداانوحث

اوحسب!ضاردبااشكنازظقأانهاصمحبمهقالاضكعازىوالنطقالفارى!نماق

.(الإم!نئلرواجمازى،كسورةباشارىاخبيرال!،-1احد

"طولكنهو،بنةضالمة!ورةموصدألبنىالحلبد!ةطقهذا!حق

.النماورطببحةوةقالضاخالنطقموالهالاتأى

ينفئقةفاكانمواصانيلفىلمبريةا!فةمنحدنووراجهاثقوالمثكلة

فىبلرص!البانبممق،المظوفةزوالنةالمدروساباللنهب!مىانها!طن

يغاددانهاولكه،ال!فاردىيلنعكيلو!ةطقوطريمهَ!عببة!لغةقواءدالمالرت

حقءالاضكنازىإلنعاقبميدسدالىمتأفى.أضىطرفةبحىصالمدرت

:ا(ءا!ةيلةة.11لةفىططرقعالةثأتناوهخا.-فاردةايطابوو؟ن

.الإةبزىفطق(1)

يئجر11!ائرلالنسبةباليسكببرابةغكلبزبالإ31؟تئةمقالإدجربئالماانعدد
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كسوفىاعلوطا!لهق4يئألي!وداإيئذلل!ءق.وبارءما،خرىلاداامق

أوالاةخادفى-واءالمبادينسقفىواضحألافيرانبلىالإسراا!تحلاؤفىون

الةبىوعوسافىوفقالعلومفىاوالنعليية)نفرو!!اتفىأوأسكرىالمجالفى

يناياهذهكلفىالاقلوسلادوفىآ!يرالناهذا!بالرغر.ن.أ:تا"

.عدودإطارفىالعبريةكليؤفى!عبربةإفةإفابنىاان!أنالا!الاتوا

ظقفىالإ!الايلداصأثيلىفىالبهودالإن!ليزمقالنا:!ءاررليان

الفا؟.رلكنوكراهينهاللي!عبةأكأ:ىهألىالجلهذامبلالىجعبروهذاالعبربة

باح.نةأجاناالمبريايطقصدويخر"ؤلا.مقبعضأنفيد"ذا"ق!الرغم

ياضبر.مسألمفىوخاهضةيةانجاين

ا،،طفى.النماق)ب(

الكبيرالعددلمجهمةلد.اسرابلفىا!نربصررةهلوصالظقهذا

الالمالى!مبانيبههقوثاد.ظ!يهةالىالمان!ءضاجرواهاادينالب!ود.ن

ن،.-لذلتض(ضيألمقألض.بعفيبالالمانضةمتأنر)،ن!هضالهبرىطهضةهازال

ءلمابهبأصلاعله،هرا،لمانيةا،ءدةابةاه3جأقاطنمانةرود؟المدر-!مدد

15،ث!اقهنانهولذلل!لمبزث-باطاتهم؟5مْةءلطربؤفى،ص11هذلىأنلتأباو.لاقلاطا

الهبرث-تخأنهيةالعبرصساشنةاذنمثاكاذا؟ا!نيليالإ-هـاالثارعفي4فااك

بلفىبريةءوعدالماقظتلايوجدفإنهذلدبالرءآمقود؟ق.الماقبرْئن

لطتبينوافحايمون!ارقأنهثءا،لمافىبالطابمالهبريةككلطقطرقعدة

!.2ترودى3ل!انءلون!ماةرافكفورتمقيمودىلأنلىإ"بربةا

ض-.-ت!

كا.ياالدالإ-ضبداودةعن!مكدئيانقى"د.برطوىءت2حروبمودىبدبخ
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كينأووألاهخ،رتوةلفاهباالرتوةوالمكى،والبا.لفافبا3!هوالجيموا

.والع!صلزابنبا

ألالى:بالثكل(صمع-طماتأنق!هط3

.65!+ور+؟5*به=6ث!أ+5بل!*-؟!م

6؟+5!!ا+ش!د

له!د!*ئما!.ن!ا

)لإcي!كاحت+6

ن!ال!"5

؟ب؟!

6=يد؟ينا+7

؟؟6=

يرب!ي!؟6أبر؟

؟!م!مبر+!+رلب++

..667+ا!ا+؟حم!-

!7.+!ا+ل!*!ألهالطنز"!؟؟
8،3...--.

*6إ6طم؟ثت؟5لإء6+؟ب+

دِب!بول+د6*بر

+!ل!؟بر!!+؟ب++

5!ب

،بل!15

لج!+13++

ط!؟ط!6يه!!م

.لندىلبواطؤ،أك(-أ

+7أبرملح!5ب؟!ر*؟

لماط!!!هطِإ!؟63

أبمودءتلكهبرالعددبإجاوفىلدةالهبرطهكأ؟يربهيرذوثالنطوءنا

ليماسا،لماقالنما!مئلا،خر"وأنهالافلصلينإالىبول!أ.قماجروالذيئ

وساببيابوندامها!دكلالنةل5للخلفةالنماقطرقبنرلأشررق.مو!أ
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-اتْإ!فةالولةدىاافطق؟ينو.صاوالغنياألمامهابصهـىإين)انمروقءتالافةاط

وعذلك،الحا.نطقفىع!وبةيدونجث،واطاءالها.ءرتن!اقءطر

.الا.ن!ا5بدلافإ:،ءونالرتوه9،ت

:ه.ر)ونjفية

!؟6ن!ا-بىب؟
111ب+

-ة-+
أئباد6ا!أ-3

للح!3++أ؟ب!أبئ!ا+*+ب=5!6+لاح+6.
-إ،7-.

.!+!لاءنجيا+أفيبا!1إ++6ا!ب

إدلا.ه!الهاءنةب!قد+؟-!بأالابداليمولقاننأأ،:اويدث

:ثل.لماا

+؟ب6ا6!أ+6ُ6،+=+.؟ب+6لج!6+*ء6+

6؟؟!!!ا-ب،ه-/+؟؟.برع

ا،وءكا:)د(أفماق

:.أولالاةاءير!وتأليرهإسرأفيفىكأيرأبحا،ترهوالنماقوهذ)

لأتنامجا-إهئنلم.-.جه:د!وثا؟ال!ياالروسالم!اسرين.ظادكابيرالحدذإسإب

ئاوالمدر-ين11-ارحفىاين11ههءتايرعهءثآ02ة،إط5هـا51ناإةاط"شاةضانمة

خمهنرعأالمبريةفىالر؟سىت4اكء)توة؟.اطا?اتفاوادا%هـينا،دارس

يظةونفىة-:4او.ةفى-ضاصطاخلهالضواووسى+.والخارواكالارإ

!يلردأ،)+لأ!الأ!هدلمهقةبلىلا--مكىيرةنحةةالمنبررةغيرال!هبر
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:ةا!ألاسهلءلفيقولونالعبريةإلىالك!فة.أ5نقلواوتد.ا+3+اث!بمد"

+*.

3!ور+6!؟ميهبدثص!رر"7!؟

.!*بر6ْئهـا!!رو*"!بىلإنط!35

:شلالرو-ىتما4باكأككاءضه4إتافىةلهبريةjالهروفاءضوء:اك

وءق،وء!ها!!اولا،وضاعبهشفىواكينبئباءيرالمصكلةش(و+

لا:ا؟11اءإت-ءقق01ذ

!تب؟!ا؟أ
++،ث!ب!أ+!لبدوء!!ى

16؟نطب.*)أ؟ث!+:أ

لطن!ا؟-مجب.منهمالهكلئنيشماخلا-ثثصةظتائقةالها.ءموآ-إب

ل!.المدارسإحدىفىثرأسةبهمل)صرانهليفىالمفوجمطالعاخينأحدآمأوتد

مقجمز5-5دبةأنةوجدصصب!أل!أالهاءظقتتولجلايلأتمحد-اكصبة

:ئن*"ا-لونفينج6ءناإدلاثَعاظةونروصىأ-اط"خافى?"ليذاتات؟4ا،د:َ

!!*ل!ئ!،!

؟بهعل!ئبا،-

؟جى!لا!

+؟!

-61ي،لا،+ء6ء!صعليصفى+لملم!5دلجهـأ

لرلح!6!++لاب++6+ا+أ*1ح+
آ--،،..-3

:ء؟ليفساونأكنممو،فيطقهذأاصلاح"ن!ممجاولرنهمقهناكلشو

!!أأ+!ثير+صى!!ه؟ب!!ئ!ا3+6ح
كا*37-ة
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.!+لأثرط!ثلأكل!،!*لإب!لما*،لا+:منبدلا
".+،ه-:3

:زىفغا!اشاطاك(00)

من"لاوماكزتمتدافااالماوتلةحركتىاوةبإطئهاتةمنةاراىن،ثاةمةىار5ءفي

لممعكلةفنحئ.)عرائاىفىالهبريةلفةأ-رىأ،ق.طربقْأمعءن،ينإثكل

حركة+لوطثملالسجولث!طةلَأنماوالماءلنماو-.ث6-6ْنطبماثضد
*-،،-..

أيمودملثوضحالمثالوهذا"ص4تأبعدهاتأقىثموهب:ورصطوهـبة،ءص

؟+لإلهيمبىءالكلماتةأطهونم!اىاضمقالكلماتا،ولا،ةطحبرإلْيينلهة*ارا

.(4:رالصمنبورة)

ببوبةاللامشماقحيث،*!ى+2+3سلى*ث!ولبكلةأخروهال

لمس7أ+،،أر:2!رلومئا(ث"؟4?قةء)!ءةرواكأأ)هأئنظ!ْنمأ!ا

*أ+ددِ+اما.كدودةيخظءونها6حلخ!مل!لةوتعكينجد-شه

قيبن.مناقاهصو-ركق-رلمفظق

العاهة:نجليةالإسراالنماقطرتقة(و)

نى.ثنايمباءلععةوىوفيا!اعا-دي!.مهىم،بينيىاثعة"نهالضطقوطربقة

اسماريقة.1"ذهك!مادىماذج"أعن،د)!تفماو.عُلمىوءمصاصرهاوالفلطاتا،ضطا.

.تص
لأ،3ل!-+)في+يI،:سْروورء.

يبلم؟ا6أ!ب،ولأرلأ.:اقصودوا

!بير"!برأفىأ!لأ،ول؟5+بر+بِ؟+-6لاا+6

.!،يهـ!بحر+؟6-.*6+:اةءاءطْلأ6لأو1طعةبانااء-ودأو
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.*ئبا6لملأع67!"+ثري!!-سث!زر،3

8*ئبالاء666!ي!؟فى"+ل!+5؟به!7!م:هـأبة!ود

.6-!3!!-36؟02-فى

"5أفى؟ب؟*6!فى.ل!:وألمقصود-4

ءأد2ح+إ،م-.6جت،يلا+ثب

++-"+37+.

.ب!.+ة+73،!بمائج-+:واثم!وُ

++57حت،7بم!

ثد.1حلأب+؟دا!:والمنصود

لأ++؟6لهم6+ثز.أس7ث!2

.+3غ؟7لم!لأ+ير،سو7ليها+:اقهودو

..ب!يرب6دطهلأط!ءت،6**لاءفىفى

-6إب%يولإ+لم+ل!ث!ع+ل!!!66!656

!لإهـ.جف+-ل!+ف!ال!+

أ.!ب!ةعلعممزدد7!النطقطرىبناوا-ح)نفارقمدىدببن)فاذجوهنه

"ثسكأقىفا!وحكقو،مهر3!ق."ع!فاردىالنطقطرقوبينلياسراْفىأي!و؟

!برثأالحروتلطقبهبلونطنالاإبالا؟فانهمالمارقه!.جمنالخنلفة

I.والطاءة،والم!لن،اطا.مفلالهاعة JJ.،قلةالال!دْب!ملونات!م!..؟وبخاف

طلاتفىالاانركال!كونلماتعلمقدوت!ممدم!الىبالإضافةتامأأهالا

وضامحة،أ!طمةبدايةفىوتمتأذأ!ا"!دبادحروتم!دنادرة

.++ب!م-+13ب-ْنط+بر+با:شللآإمد:الألامصالةفى

كلاتقا"مةأولفىالوافعمرك31أءونطقإ-تبغونلاشلارلكنهم

نهوبنماةكبث!ءد"ط!-نها،!لج!-!"بلم3-س6!6ب:ئل

بم().لجى-هـكةلركان؟
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.:الهبربةا!غةلطقلالنرفيالطوافتأفير(ز)

الموفتيخْزفيلإهراال!مودهقالماواثفالنرقعهلابنا.الهجرةإبفغهِم

ا،عي"ن!رلكن،!ميية!نةالصجتالنطقيقةطرم!ا!فمايل!.بممق

علاهوبرى.أورمم!باككلا!مةولقفىْلفيير-اسمفيكلبالط!عبؤشلم

طرنجةقنورةاحطاتيمكنهملنالثرقبةالطرانفأبناءأننبلاءساقالفة

ا،هروهو!هةاكأفىاصرتههمالا-صماكىبىابصلاسرأفىبرث511ْالفةأ،ق

قأنه!أملرنهذامع.ولكنهمالقافىالمجالفىألفمالفا.ئنوإيئم2إثْءولالذء!

أوثكلبزفىوااناقملعنفإدها-سأنيفىايهودالثرقينأ)زدإدـففوذخ

بعنىهـاثوان3ن،نبلفىا-هـاال!ودصوعثبنالثابةالنماقطربةءلا؟تر

ئريةالطوا!ابنا.صه!هقانلاةأذالى"عسيرونكنالمثإ"ئط

طريقةاأأجالانفدأميتخذونجمهل!آ،االنرببةافالطوابانجا.أمحماعبأالحاق

ه!لاهاهرذلدطاوالدبل.بالائكةازالئثبهعاولافىالاضكنازبةلنماق

نحدثعاصاتإصونأبيبكلفىالبمنجاتمقالةكنبرا!مناالنرفيبص

أ،نمامة.ئىأض!نازيةلدو))يهنةذاتبهبرْ-قإسرالبدبنىبا

.يكطقطرقص!تنلافَفئا(ما)ض

هازكة!طظاله!ةإلنمبة!طق3طوفىاكمددهذاقائجانفبةلاضكمما

لنطقهولثةأىأعدا.اعدىوفىلكلإن،لخيرةتائج"عطألاحباهطورفى

!ا!ةبذ.علأحتيوند.الخاعيبهياطاقامأيطمى43الههاطاطى

يثسباىطور--،!-ث!6+البروذوروهوإيموداالفويبنأحد

كض،لتنانحوللكىأ،جنه؟أالفاتفىالخلفةاالعاتقىكناهل5:ظل

البماتمعالمكليخهاثرثدلهبىالى"والمكرباتوا،نيا.!رراةلفة
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ئقافة)ملرها"نجاس9لقالمأيهرْطقتوفد5،ةملاهاا-تهـناالؤأ،جنمعة

هذاتيىرلئرعا++نيأ6ولمق56+؟ب؟نربربلأوو؟*يةبالمبرثالحد

برلةرس،(لتنا)،!ثوْ*مجلةفىجوتينداهنجدثيلضوفورابر؟)لمجلس

ا،دئةأهبر؟االفةبمفىء!بوب(ءلماءلا:ون)فمد،العبرىالمهرىألمجمع"

التالى:كأالعص

واضحة.وليتالمهالمهطموصةاالنة(()

بهرتحدةثطريتةل5قى:رىحبثألاذأنرفمقةثْي!اثتة-()

بشىةديدأسبرهن،وةفاتند؟اللازممنأكرمنخةضأومردفع

.بماةادوفاعرت

فاواهرهـدظمورالىثؤوىالنةلادراتالممببالاضمال(-)

لها.مفرة

ههبادىأطابمرهوالعبريةالحداثط-كةفىدهوه!اطأبماا!دام(د)

في.أسرافىالمنطرقةالنة،فيأي!ونأن

صدرثالىاوعدىالاى،هراوهواالةويةفىلأتر-لبباتيدالثدالاعال(5)

.عامإو،"ال!كلتاتض!لوفىأفحوقاخطاء

ةيناالنهقلاواسا؟ضرت!!موالتةطرر-ذررأفاواههـتفماحهد.ان

8.1ا!أ-الابتخدمالل!ة4ثمخ!شمما"ال!.يرلانهـذيداصتقلواا-اضىا

!"هىالنطقهنالختاة-ولهـقهل.فقطتليأنهإينالوبمضكليرى
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فيواد:واجمطالصحفيينمفىبهايقوآأىالجهودأمصألإللغةصلاهة!هدث

ال!ببهضاناءسانيفىاللغةءلا.ا-لثثفولا.ثلاصافىم!المااجهزة

ؤكهط11أن؟،الثقبلأاثدةاعشعلاانمامكل*فلاعهفىللأطةالوبهْالعلإمية

المطووفروراتءقذلطانباكصاوءذفىذهاالص!صطذبرالنحرورؤصاه

برية.))40اللةبهنأ.ممهينلماابمت!دثد"ذافىانبرونإبناللغوولكن

الع!جة6العبربةءمبارهوهأ-3

كلفىثارأا؟الاخيىقىنالىبمخلالىضفتقدبةالعبراللنةأنءقغمبالى

هذهلنطفاقعلفةطرق،فى-لرأ!رحد!،هأنالا،اسراثصليفىالحباةمجالالنه

الاجنيعةالكالاتمقها.لسيلدض4وه!ا،أخرىظامرةالىبالاضأفةأفلةا

ا"!اةهعالاتىقرالمحافرينوالموكهاوفايخااان.العبربةاللنةالى

الاجنالعة.ألاكل!اتهنالمدبدبالعبر؟!نه!لماونأصنثناهدإنوالمز-!ن"كل!م!

:جمالاتئلاثةفى.ا،-اسهذاءلااللضْصيىب!رانويم!.ممنا

.الكلاتعمول-ا

.اللغة.عور-2

!دله.ا!يناءاضخداآاى-الهبرىبا)شبم-،

الا-ندالكالاتلإنوذلد.البوب!لئيرةلبتالاولىبالنفطةيصل!او

حاعة-لمظروفا،حيانفىمهظم!ونفنفيهاكأوزةالعبربةاللغةص)بدخاتأق

الكلأاتمنبدلاصرىأد،فاتل!اتrلنضبإسمرارإصعىالمجهعان؟

علها.ال!برىالطابما!فا.خفاكاالاجيةدكلهاس!خدمولو-قالا.جمليه

لي!تالاخالاءاوالعيوبانكدأ!أفإتاألايةبالنقطةيتبلة!ااها
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ذلدكالة.عل!ممئلةراإسالةهةت!دثا،صالطلبظفىرا!اكميرة

دكلنانالنهوواعدةوؤقفيهالأصا!وا.بةلصبرياال!اهيهلييم

نجد.كذلل!!ب!!؟يماءلماكلةقياصأبالصبريةسمتود!دغابتاحلهطفبا

ءأطة!االهسيةع،ا،خ!منبورةثكونأنالمفروشطمنافا1)اطلاتءفي

..ك+أ3-+6أ-+؟أ!ن!-و36نت:ادكلماتهثلا،دطالمفطح

فىوالهموبا،خطاهمقبالكثيرن!فاعأننانجالعافة4بالننماثتصلنمااها

هذافىا!خأنإسرأيلذإمْوونا!ملدد!4اءاةئاءوفى،اللفةا-تخدام

الاكة6)ست!خدامفىا،ظأهفىكزةالببهرماو)!ق.في!رنالإران

:إ،ءر،ذاسببانهناك

ءوصرءماة-ببوءوم2(اتبالإمرائإ!نءب!لسبباثهولادبب

هـوشوءطا.ءيروهوت!ازالنتبامتصلألثأفىودءب

!!يكونء!كل؟قفرفاللنة!فإن،ا،رتوه!ل!بببأ!ل:يخماأها

الانةا-تتدأمثفحلبإخمااطدومحررهاالكلاتصهتثكلوروحبد

الهبرية-ثز+ا)ذ،الحأع!ة!ررفىا،صا:4الاضافأتو-لذلك،اء%ونا.

ألانة.روطه

المحممبمقفإ.ا،-دعل،مرفعامبمكلالصبمقليى!نواذا

ولكن.لىأبثكلت!الهايمكناللنةرصورالكلاتان.الىوح-رفةللفاية

لدركانباسظاتكا4أل!ا.صا،اىاودمرمقعرص!+أىأوألانلاىعو

اللغة.نطالاسلوبا-افىيحصهور

درصمواأن!م!النةهقيدة!حفظ-لحاتشقكةوافى)دكثرونوهنأك
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ربهل!.بأروبين!كلمونارثبوق4مقهذاإلرغمولكغم،عرراللنةْأيفأكل

الافةوسور!كلماتم!ولعماكىءلفإنهألاهوضوء!لإببا؟علنجماا-نا

ش!وكا!ال(هذافىو!جدادبربةاللنةاتخداماتاكلقاطعمخ!دتدفاكليس

.الرأىذكاير+لافاترت.لإاةا"-ت

ءدةل5+وىوتكلافيلةبنا.فىعددةطرنجةلهاليىالان-قبةالعبرظلئهة

افديملعهـدباا،!لمةتةاللرفاك.اجمةيأءيتملة؟تداتلفىتتخدمنارق

فىظصاصلربالطر!نينهانينصوا-!.ا،دناإلغةالهأصةالظربفةاث!ت:ا

مابي!مامنيخاربالعبريةاكمد"ثيءتالتانو!(قالمهيفع!+قاف:؟و-ا

(-لوبلق4مختلفةبهردبذاتقدانهعنودالرغم.ثتافنهوسولهولف!،لهبر،ع.ق

إلهدكللما!ودهذهأنإلاالمدناوأ!ربمإلفدد!دا-درببن!طى؟!إ.ش

تلكللاف!قالصددهـذاقمصهتدعاولات":.ك!فواذا.بعد":!ا13

)نالىالؤالطرحا.اخكلةهذهآوأما.وا،دبا.الكتابل!ضفردبةعاولاإلا

اللنةبوبهراأنطيهمهل:ومواءهـافيفىالعبريةاجاهعنادثولونأمام

6ءنمم-ل-دممأدو--طورءرءاإل!أنام

اللنةفىندحلانإيثمدونهنهماك،الؤالهذاعلبالإجمابةي!تصلوفيا

أنالاالل!ة!لا.هلىسل!ول.الط!يصبالعأوراصطناء!صل؟!ابةمو

فىول!ن.ا!فوىأغورنوقولرفقأتحدثأ!))تيضراتبهواونجالجتظوأ

!ملي!ربة01،ؤثوهماأضىنظررقيتركدهذهالنظروءيةهواقيفى

!ر،بم!ا5لدصةإمرونولأفةالكفىبماالإ-!ماعةاطباةهيادبئلىكلاأو،كة

.لموبالمطالتطاقعنبهافيجبعئكلظررلا-ق

وفق:ثالىدؤاللجرحمرجه%صورة-برضاقالنقطةهذ.وكد
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يتكْة؟ا،تصوعليةالبرئلغةال!%حالمميارو5م!بم!ىصتو%،ميارأى

:ظروجهات:لأثتوجدالنتطةتهحول؟الجلأوبنأهاللغةآباضخدا

ألمح!اظين+فظروجصت-ا

.4المابالغةأنمارنظروجلا-2

ا،دية.اللغةأنمارنظروج!ة-3

لادباءويةالهبرلانةالرثيسىا،-اسأنولونبةفإض!م،با!اة!ايخايت-لاةيما

النرراةيف!لمقتكصث،اتلافأثتأ"لنأكانديم1الادبوعند.يخ!د

نأيرىي!ينالترمنكلنإنأولهدأمهؤلاهوصواء.اثناثنتلهنوناك

ا،د،بلنةخ؟ءلاتاقفاودنناهفىبالاءلاطهبئةاللغةفىاطدقيبإاتأفي

ةدءوءهءبرلوكاْت!تالهدلامبربةاللفةخهـنمامؤلىْولمةدبم9أد!بر!

.الإصللاقعل

،الو-د"كاهء-ا-بو5اوا!ااأنإونقي:نا!مث15لااللنةا.باراما

لإ-تالكتبفىاوأردةاللفةموأنينالط.يرأع!اناحدحقمقليىوأنه

اةفليةوأقراماعواإكألوااد:قلفةفإنهناوهق،اورقعلةوايخنالا

.والنلهود8القديمالعهد"لفةمق

فىساكلوأن،العاثاللغةفىفظععةاءلاووهناكليعتأنهومرون-لذلك

فىالث!ائعةالنظرو-!ةءلىيعتىدوا،الظربةهذ.وأصحاب.سحغاالغةمته

لنواقواعدالى:!ءكلشءع+ىأكحمومرارسبينالههـأعفىانهمق؟العألم

(البرةاللغةوخما.صكماور-21مله
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ءا!ركاحْم!لؤألىت4فىالافةو؟قياإنة1ةواءتفيوناكياالافةءصاه،!ين،فاة!ة

أعدناءلىهـوني!يةاةظراهذهوأصحاب.ينللاخير؟س!ار)ثنس!،ئمداب!اور

."مأهةةلغةاعارأزاحلصالآناثحملءقاكوأنزءنهمانقضىتدحواكءداء

لما5يةبرالهلغةامحأولاتاجاهبداثا!منذمعارضةمحلا.تكللااءذاوقدكان

أقاماق4صفىقالالذ،ط،ل!بياليبينمومق،،الا-وار!راس5يد

:ذنونبنرىfفى

إبئا،دباهلءإثررون،ور1052إص!لوت،و-14ء"ذه5تااه1ِفىكهناان"

"ذأفى،نوا-،فىلاالحدتثا"ءشا،،ءب)ك)س!انءلماكا"غملتذوايأت

ننى!ود-ألي!ءقصليءد؟-ا-طةبرمةبالهالنعبمءق-نواتء-ةإمد،أ.كلرا

لاسحابيستمهواو)ق!أب!وألن-اللنةماعامف!هونالذيئالادباءان،فهوا

وءا!!-هاهبر)النةءلالمنحللقةالافةءقال!إلالةدران.اكور"ذ.

وثكلطجاهأمىأتيهقلم؟طدتثلغةصابكااإن.الكنابطرب!منىأةوامالى

.8..برء؟-تتجثلةَلم11:طوهةانات.حا-4زاكوما،لى6

لأنةاقيد-د.-ثمجذولم.فة11،سنةإديالا-:اهأ"ق:نذكأبرنزاقدو

أراتل!د.ثاءث6نفى!ءوفى!ء!إ،11"برءطا،د.جهأعال-دوله"ضايةالعبر

61لأ-اودلا؟بد"تاوءضا،اجم!يل1ث-الةشلاطاراتا"ءل!كازنماواأنافراس

دات4ت!إاصاة-ة-(تطءسا11ءةيص::اأنا(راد.دتجون8ابردأما.بةا)يهنالفة

.4اتنبمر5ا،ء:داركأ:ةة11"ذهو-:له.ثدتاط)فة-مهز

راه1ِوف.اتثبااءدثث)تةص!:نخالهكلير:،وري"أ!ءدثرةد

ا!ا-"رابينوةفثىودى؟13،ديه،الاخريئءىأ؟ئربرسررةهذااك
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تحدقصابو-قاتدلى%ثاطت!االنةفئحد؟تيقاك"رة))سااشار

:البلادفىفهبرية

،تانا-،"لغةهناكِ؟نجت.فىلادخارجفويةحروبفاكدكافت)4ه

الطببعإ.-الوانعيةأجلمقحارإواذلدو،مد،بلافي-(الفديمد2الهلغةا

يبناالأوروا؟،الةدبةالعبرهن،البارَمجرىوغبرمئدلى-ا.ذلأدو".،وريئا

فىوالبلايخةالروح-يثمنألىطانةذات)لَاراميةيةألهبر،اخأخرةأإْالهبرالى

وفى،وغرهايةوألالما،اروسبةالافةبامتاشةبلنةأدباءذلكهدوصاه.13ذا

الذين،أكصقأضارلكككذتو؟ن.بيةوالعرثيةافرْباةقأفى!ذلكفلطني

كلقايمو.يةادروالل!جة،ناخالنا"لنةمنخلإطممنابة5؟ماتلقنيد؟كل

قدمخقوما.اجحإ!ةلج!4ك-دتءقأو،الخارجمن.الكضاب-ا?ن"ذا

الدايةفى.النممالىال!ابمقلتناأدـ-لنالقد.-ديد-ةشةوصانا

لغةا)،إشهـ!ودلاسون،و،(الهبرث-الغةا)،يفرضات5:نابتو
وأ5سانا"كامةادشخدام-ولصرخودار.دةفيينقيتولم،(4اندا

ولمالادواتهذ.استخدام)طارفىزا)تها؟نتاللغةلانذلث,،+لا-وذ،

الغ،الىت1دتقدالعبريةالكلمةفإنالأنأما.بعدالنمالىوسلتمدةممن

المكنهقمموهأيةْفىبدا)اقاكجرةهئل،الخاع!ةنيةقواكأممهاف!المئروهو

يخميهاوإنسهاضهي!يفلمْنيضطرالإصتافىةإنذلدوبعد،عايهااجطرأن

نظوربااطاصةنينهاموألهاتهاإذائمةظلى!لةفىيةJتتحولث-،،1نحاهاوةت

الهأحوعل،بةالناعلوليىانال!ن6الي!طر-؟ممقالاعشكلا)وافو

!مفأنْتلجعائا.-يالمحهلقالغان.(صءم!قفزهـخءلكلرسو

والإذنهالةآكقوا،فئعجهأنأوماحدالى)صاعد.،وأنأفىءبعضتوتهش

لقد،ءفح!يبدو،ولأبربرىنوقللفاءيرثالحدةيؤىمقان.بهثهـماتمتد
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لنالإ"4إان0اطاصة-4بطريةو-طوروْ،ىمأمقدقده،عاوالآنا،ياأ-تا"

شرقه،ولا،خألمة"بأورولا،ءدراث:4ولاةءصت:ولاتانأ-يةتجوث

يلىآجدهاثسأ،س!صوقبل-ثصةقيتنجرولادية-فار4جمرلاوبج%أزا-عبىلا

.()1"ثىهآي!ةمماة!كاولاقببماءليصنثنى

الحاسمالماهكأن"ءوتث-الةءذ.فىبىأيهمةإظبيةافىا)صغةؤممارlاما

الاكالتكإلالواقع!ووليمالممادرالقدمةهو)؟سيةال!،ا.ل011فى

ءاماء-وى،نها)كوذ،ثالحدتالهصرفىاءسافىلافىتؤَجا)فالمايب-)،دية..

عدلمءح،ت!ور.كا!ء-برالهبرىا،دبإجمهاصاءقكل-ليطأريجمز.

ص!.الرا)ءنمال

افىضه؟وعسا8ائاةعاواذءإكللاانلاد.بالاة-سامم!اط5و)ع!تا

النأ؟يراتكقاجظوعطاطديئةبدايات!اتذا،ديثزالهبريةالمظةان

ولكنء!هاصكلاممأءللأْيأءبرت:برأجمدمفاريمهوخيرندلىدكانلة.الإ-نبية

؟.(لاءالبتكااب)بشالعدءق-يعبيرأت؟ءاةضميرثأنمجدههعا؟نكايرأ

اسنعاد؟،سىولايدوالعربيه،الإغافيمنا-مأربر-ش7-بمت؟ضاأن

شاهيروموشيه5اللاديخرمنبورلاي!ودااستعارو؟،زاولوداءقس.ل.ي!نكُ

عندا،صيففولم.وغير.مالهرليةءت(ص!لالع!موءى)ى4موواء:اجه

أ-ذمدااثوازنالعبريةاظةقىكبب"أنلةجمبةأجن!كلعاتادخاله،د

شأضىاشبىقى؟ببوأ-ءلة"تئصب7!يةال!بررأصهح!نجل!إكفى

..)2(هلا!ض

العببراث)نع،:ا،دبلة"فىألاءا.هذاكداءش!د!%رثونو.8شل
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.وا،ربعبنياَتفبناتالعلا!لالاكشلغةمبز!ندالجدبدةلسا!وثرْاْلجدووة

شناينمان)ياتالعثزخلالاالكعابشا5عددال!بالفملموجو،اها؟نوات

أبناه%جاْوفىم!راص!أفراهامقى!اتفىالتنحيأ-بزالىخرج(و6خريئ

.،أبلدجيل،

"إليالوجان9اممنابافةالأماهبةاالنةادخالسدليفىاثحاأىيقفولم

!عاهعةا!ةيئإهلانهإتطجلمعليه5!اهاءممبالاث!ياهيقدأان7وليحاأفكه

يبوابرطوفوحالوخضاصرِوموضيهمويخبولةمجالان.البلادهوأيدعند

منل)الملمهئاسلربيهبرتىأو،اكا!خلنة"أسلوبخاقالىحاجةفى

ا،-.بيجمعلواوأقالناصافةالىأإصتمهإانفق!يمكفعيم.(زر-كااوبريْر

31(.,2حرالىجمألمقكدنق

ا)عم؟!ةأءىهنهمقالنظروج!اتأى

ول!نالص--4ه10ظرلموجلاْأنعلالاصرارفىابالغونالمحافظبنان

نأالىيسنذونأنم.اقوالهمفىاطقيقةهقالكحيرهناكفإق!لدمنىبلاءآ

محا؟تغتالمدابروصطريق،.للنةني!ىالرالاصاصآثكليةالعبرءصالىسالمتافة

.هز!!صفةاوأسبةبفةفىءن!اكا!ماسوا.،رلأ.!:ءبر!ئقافيافىا!

ثإودطأنجمكقاكتادراهذهالىالود-أنيرونهناالىبالإضافةولكهم

ونتأالت+:مريةطتغهيرا&كاشاجملأضه،ءقو)،الاةوىلكى؟المحه-دودئاصر62

.لحوروح

الادبومقالنديمالعهدءقثىهأخذكلالمحغهقليىأنههذاوممنى

الاصتخدامات.قكأيرءاتح!وىإل!كتبءذءوذلكلان،تعسئبثكلثالوى
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إهْفىا!ولا؟ءامإثي!4ا.الطيأةافىص!لاناذكر(؟+-يلأءلأالتى"-،ءا

،عيا؟ناذ:7-ر-تالتوجدالنةعلةهذ.وعند.اطدتثال!ءسفىالوصذ

4أ-لوإاننضبرأن-؟!كنمفأيمالتديمةاالةوامحهاثثا!ذ.:-بألأمذالمث

فيالمطلوبةأكبيرصورمقالإم!تقدرأقربأوالآخرءقأةنحها!

؟ث!فىهـاهاله

اة-!بر")12فىثكلاىاباا،صاءتالختاكةاط:كلاتانه-+رضولأو!ح

الافا.أكحوءداوءى،-45اأ)ةبةبىإ!):بلأ-اا

الثرا-لرب-اخنااأ-لوب-انيمإالرأ-لوب-ال!دييد2الهأطرب

أ،+!ثرين.(والمليمأطوب-اوصطىاالهصورفا-فةأ-لرب-ال!ديم

لاضخداماثءقسىام!لوبو2خركلبين!يرافارقاكهناان4فيكثلاوءا

6إبا،ساهذهبينالةَوقهذ.ثثأنا،صيرر-مها..الذكلاولا!ت،الهوى

!ية،"!اةتبشأهةخدمها-و"ىفىء؟-طورافطوراقاالانةأن

أي!سبروحالم!4+رنوالز.!الوزتبمرورأنه-شاواصخطردقهايكرن

ثإ:40ا-اس!اخما-بمقدأندون

ألةصإبتء"تىيخى"يخاتا،ميأننكلدابرهـت-1أفةبات--ا!ز؟و)يمتا

اللضاتع!شهةإ!ا.ءكلي:رهآء.رثدأليم-تاةتإفار.ترماطبفىار-:طتالافة

بر.الهئلفةاةإنا،ترىء.يات!شكا)اقالطصقاتمةطرء!ذطثرالطبه+

طعافيطبقلاولذلكىا،تمهاتاوركل))ق1)طهقات4ةطرءلىظورتةد

ا)؟-و!)تما2ض"ماللمْة31فه"-حورةأنمق؟الل!اللغاتبينضاخو5ما

الخلنة4الهبرلِبأ،طفيأنا،ةذيةمخدبدنإنلأساساذا5وءل.اللنةهذ.

--
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م!صننوة!ما.أسلوبلكلا،هزةإدفا!%نفاوللىللاصالةوفقاثمصوف

لبأصامقفةطأ-لربنهناكانألموديةانامادرصظمءهحهذهلأعالةانجمطة

أ-تلمة.أ-الببةئابةيقبرايةيل!بياللغة

الافةأ-سة،حمتومبهالةى،سلوباوهو:يمالبن!لعمدا-لرب-ا

..ا،ولاتاجاهماوصوالاول

!رائهيهيزاكىألقدبموالمدراسْأتلودىا،دب:ا!ناااصرب-2

..تمهير-موو

فئرةفىجماها،ن!هاوذلد،ييةالعلايبأ؟سامقيغبراا،طوبينوهذين

اطدة:الهءسفىالادباها-!ببهارأها.ثحدلنةالعبريةاللنةفي!اكانت

41هوذ)ك،إ،االرجو،يمكنلهوىمدو5أوابلأ-اوب؟.ابةيمتبرفلا

ولكن.سالمهروحمعئفقفيكلألافينا،طرببنهذبئطئمظاصلرب

اْجالربأطوبانغدفئلأ.ا،ت-ىا،سالجهصائرإثأن-لذلاتلالسالاص

وذلكألافةبةواْنيالإ)شام-:ثهقولاأخمبيربثء!لا!ادقةمعهفيلا

ربى)و(أسحاقبئثلوءوربىأوهماا،دبهذافىلىمقكباراكان!اضتا.

الةدبمالعهدفةشظبط"ودبافيأدبأ-لوبان.(ميمونبنعوس

لدجاسلوببانهيهينفإنه،اوصيطةإوالقديمةا؟ضارأصلوباما.ا،ثناولنة

تافةيكوراهورد.تمق"فا-متبد؟فهرات?.بارةأنهبكصفا،،ستعاراتاأر

هلخا--بنةالا-اوب"ناافىرتد.اءا-!أبريةالنتراتبهضالها

ءتالا-تارات؟كارات"تط-بةأ!فو!لاغةالىر-ىالذممهكانايكئرأطوب

بالممادركبير-دا!ا-إفىفدفإنهالو-طىالهك!ورفلسةأ-لوبأها.+!رانية

JIفىأنافد.ودا،الهريةاعادراوخاعةالنترةتلاثفىم!غانةا!التىفلعه
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إمفراللآعنا،تحالقديمالع!دءبرمةهقخليطاليبالإضافة.ةبالغر-يةكبيرْ-نجد

هدْاف!انولذاد..اإةكأةتاصافى.اضاؤوها"قها!د:حدئاتوبضالمسا.ن

،؟لاإ-كاءمحرا"با-لوببعل.ئيمااما.عىاصطناسلوبأا)!ا-4فىوهبلاصلرا

..4ا!*والثروةصكل3لقألتلىالمكلهعالقدجم!،العهد!.هلموبلالصدتقا-وىلإسنه؟

د2يللا-لؤب%ثد،في!-ءثوبالرغم."التاود!رفىالعبريةدخات"قئلأالها

إلايخةلغةركانتطب+.4لغةمنىلماديهليمفةلا..فإنالهس!أدأءيدءلىْالةديم

الغوىاصتخدا.ك!فىفارظ!اكيمون-نجمافإنهالاصاسهذاوءل.كبر-دل11

القديماله*أسلوبأشخداما،فصل.قيمونفإنهالخت!لة،لهبلاصااحيثمر

8!اهـ؟لا.!سبدايةأدب)اطدثثاندصيم!اا،دبأوالن!ودأدب.أو

طرثتاعقتعوثنههتمقدشالحدلغةو-ود(نءدم،كدنثوجرو-مول

ولة12ياظمو!الذينم(الهلاهحر؟تباحأ)8اديهليم"و؟ناءصابةألغة

وليى،النئرلاخاجاتوتماوي!!ا،ا!ديمالعهد"لغةإءلمباهأجلءقمةالجر

و5الحدشاالميرى6لأدبباميالذى*طورْلقدكان.لاصنياجات.الئسر!ط

للغةأيزايدفى6خهيمارةالى"الةديمالهد"-للفةالممالقة-اليعارةمنالإنتقال

أجلءق؟اضلواأيذيناأكأبرلةد.(ؤأرلودالمثناثءس4لط!ايمودإاط-؟ه

قءألاخةنحلإصأ.جكمئيه!و!رهوةسئ!:-ر-ةثلَمةْمإماهـ2أنهالإ،1.هذأ

،إ"ادحخالغةء!طبص!ينبين2الهسفممبد،ددْلل!صوءوءلى.ألبلاغةاغلالطإ

القممه،اط!ءلغة"أنأكار.الىيميلونا،حياهجلإدباهْمقباكأنجارمزكانوْا؟

ىأ؟يةالئانوالمأد-،الةديم1أد،لغةفيتوجدإيئإلاضاسيةالمادةفيما-ؤجد

أفبىدة،بهةديمالعد+له،معيدا!ىمما،فىشلغةىاط؟?لغة5ْ:أدة

الى.وجه3"رئظرلمقى،هاله!لنة05الموجهْالىوكان.؟اةرائةا*ةتبماليلاظت

الراذمه.أو-ودوالىي!ش
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اصاسأْ).:(-لممافىإلمثبا!صمالْىوحيبمسفاريمموخيرمئدلاضمانوقد

هـذهاتنحدماوتد.!المفبدةأليارا!يقطرعقعل!أتةقا،لحل!بالاطار"

هذاا-تمروقد.اللنةعإغةا،د!يثسبهبما،4ه!وتجمرسورفىالعمارات

كرءوفيك!ناوس،5-ىووصل،هزأزوعبيمبيركؤفبتىلظةفىالنقلد

المفازىِ-وءيروأالممدةبالعباراتهؤلا.كلأصتحانقد5(معاصرأدثبأ

الم!وية.االبيةقىطري!و-ااعقاو)قريهماتأحد.لعْييرطريىعق-واه

الجلأنجافىءلىإ!زمهاالمحاةظ4لى5،ئمانه.للصبغهجدأين5أتما!دوهذأ

التىإلدفاعوءاالغرىالءادعهوعل،(والةصيراترازية)الهبرية

.2"االتةلدبةيةالعبراصوأرءقلهظيرلا

)الف!طاهنفرفىكلدون!أةا،ةاثبأأوأهاهيةاط!-أ.ضارنظرر!هةاما

فه).3لا!لى.ةطراهي!اويرون،الحارجءقمتمارةطرا-ر)ئ!!كوجهةْفىية!عبر

"شثثبً!اإل!جمبوأنهخأعةظروفيهلهاالبراللغةفىمذ!ظرلمووجهة.العبرية

افْا1،ف-،5هـأئاص!ةوخا،خرىا،ىيكمحوب!اذجبأىْاللتوىلباطةقيهلطة

الفاىلر-؟أنصا-هنادُفانذلل!بأوءمولكن..المنميىجمع..مي-ويصموكا

أ!أصكصج4وأب4اللغولمالمصادرمقبهئيراةهـلبالفعلالراخأنيرودةهذ.

أ،طبرا):دأوديماسوادل!4يضاشا":اكى!تهحافىلا-55ادئاالإاصانالة!د-ديير

هداأتإَاأفي.اإأنوذائا!اقالمةتا.يناةوقه!01)ة-ءتاايالاتخَف!،قا؟أ)صولْه

.هف11،ةافماورلةا؟ونبخمغ-ىت؟ماا!إ،بمد!

يطورهماأنمقاكطورأدائم!لادكلفىشاء5ْ-فاه.ذاإلىوءصيخون

المحتعيةرأناهـ؟قامقانهبكه!،الهممىويىالمجعمءالفوىميرهأثارع
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فئصبج.أنارعر-ا!ص!اصخابةاىلأنجدولكنها،الطورمرا؟ينبهض!لهوى

ادحابوثدلل.الحىألغوىباواغلهالاعثهورق5لحبرمجردالقوانينهذ،

اليهودىالإستطاقراهخ'فىجرىبمانظرلمو-يةصحةءلىاوظرو-!ة

!-!ا"ىوأل!ءلاتوأقييراتالاضتقاظتمقيرال!َْانالونةثيمةفا-ط!ضا

افىهـافىاوالعبريةالفريةفىاا-تمالهوضأع،لنةأ:إاجرةوايةألثاالمجرةاج!ال

اللغةصلبقب(5حزهأر.أععحتالاشتقاظتز.5كا!ادفيبافىاوالببرى

يمفبأناتخدامهاءلمافعودهقكلمطالبةغامألامحه،بومق"اليرية4ادبر

،لمايةواالىوجةشراتول،أضاوعدم،اللنةنصاهعاىالحفاظعوىد"ذأىق

.لأخرىااللغات-قأوالىوماذ-أويةو)لمجر

أيض(ا--"د"وائناب-اا،طةالاأنلطصبيلءباركأدا،صءتفولم

وبالىوحالعرببا،طنالذلكفىتأنريناطاجةنبرنأتحتع!3حدفىنمببرأت

هقا:!الهاهقاْثليمونولنتننلمضظلالكالاتفانوبالطبع.العربر

بهأرعفىالحدتشالة-ءللامرلىشالنأ"ذاوطأةزأدتوقد.ا،طخالال!نة

ننللواطوحماءااإبةلنرللففةئلاصاوأءلال679iحربرءدظاالإصأ

..الإءهـاب)يةادشااودء:لاالإءهـانبايةالا!!اد!ة"،طا،تفىاحهتبا!-ب

وأ-9+اةآلمبرألغةماهية-وا،+-ازلات-ونطالذئي"ضوهناك

يم!ا،طإبأى:اكالسالءلىةعوودةثالحدثلغةاءإنأ13بوق11

باهة-اصةات-ىطيةولغةاصةةينباضا!عاسيةلنةلدبنااذا؟نشهد.أن

ير-ديمالوشدصررإلادد.الأ"مقفررسهلنةأممه،1المث!ة!نفيكلولفةوراس

كحوواعديةالإاشاممقمدثءلىمحترىانها؟فأقةو.وجمةالفرد.مافة.بمدى
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الممترسإ)جم!اثنمتقرهورأا!كاوهكا،-لأ"واالعبيراتوفىاه،اقمبيروبدتة

الجزم؟بمنلاث-!بمبلايئالقضبصبحأترىميةوهنا.(باللفةالمادى

متحد.لةالم*-لوبو5ثجونق5ى!1،-لوبين)للمتينأهناىصلا-بةبمدى

يئير"ثَنظرفىذليوهذ.)أظرو%يةفانالمذدةالا!-لظرإو-2،قي!لز؟اها

،دباهل!،-كاير؟،ام5مقيدغ!دلكعهويةوذلاثفقطمهينحدالىلكنو،.نةقية

الرنإمى.اللغرىامدراوإعنهبارهم)يهماالى-وع؟ءكنئياك

ز،4إ.(دإء!دةا-::ارئمإفياأنه5!المسألاهـذ.فىالصعوبةوه!ق

-"خأة-وف،لةوقَمكمدث؟إبةلفض3أ%أ-لمربمملِ!ودطل!لا!،سبكيبن

فىا،دبا+ؤلا.5لدىو-د-"نادُبأنالجزم؟ءنلاأنه:ءىءزدوجةععوبه

،%شأنضياتالةبابتصل؟ةوتاصة،والريهاتالعببراتيتكأاللغوىاملاشخدا

ءلىالضورثتمهأبأغانهةإهذا%لىلأضاهوبا.!و!الأة!ضدعلاصاسأت5اقاا

ادبر!الىع!،ء-؟ا،دباثمةالدىوبالذات،"ثلا.تمى!إتا-اتفى516أت

اء،دةا"ؤلا.ءنبعفىوءناك.(يم-فياريرثت5شاروء:)دبيانحهاتءيخ!)

ه؟.طالمغبين،-!يضام!دلت!أأنبهدبرءكأ،ااواصإ-،ةألةوم!ضإأ-مملازفوااء

وهنأس)ترت؟أخطاههةاكأنءقيمهخلا61لا.تفإناءإخيمقو).للغهبا

فىسيحة"را.يئ.ممثابةوآ!ت!اها!ءكلاه5-:أيمزأنفىافى،ر4ع:ن

بة.البرأالنة

اناااكإ،ثةاتالو!اءتأضارو-ا-عوانلاءنملا!"ذاثءناوفيا.

ادكاةدةتكاوان11-بي-.شاوةد:دالإيطمنةدرءقضوىء!اتحد:خا

و-!.الثاثةيكظروجهةكفةقىجحاصراثليفىألهبربةباللتالمهفيئمقفالالة
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وادللىت+الالضرjالمسا:كرضيم-دوامطا!سهارهئاكلي!ائهاأخرىص--.عذا

.اللاثتالر-15+لماقو5هذاعل

وأأقييردتةهدىول--الكثرونإليهيدْمبالذىالميارفإنومحومأ

يكهبيرأوالمتخدماالفظبكونأن؟هنىاموالد؟اوضرحمعيارهوا،سلوب

--د.يرالنههذايمونانضرورةاثبالاضافة.بوشوحودأ)قصقالمهعقهعبرأ

ذلدوهن.المةصردللحعقيهـجمهَالصلأ"ويمولهث!رة5أوةركضابةيقهطروجد

؟!ثسعلللدلالةن!"ني!:اصخدأع!كله!لرنيفصانهماإنألإ!-ا!لى

أقمنرةءلىلالةللد++؟:تاستخدأع!كلمةفضهلوثو،+!+:مقلار

،األم3!ده+*+مهكدقالم*نممووذئك،+؟بط!:منبدلا

)ادرسةالىالإثأرةيدونيروصدها.كصفاتنأاحهإأوعلمءكأحمأتن!دهانة

+3يم!ت"سَ:منكلمةبدلالأ*ول*3!+-!يى+سبقيولرنفإنهميةتالنا

ر-لية.511ناكزشالقدير!بب،ة!اإ+أدجت!!للمةلانوذلد؟-؟أ4،ب

بصفةاص!يرخذفإنهالدواممبدأاها."الوضوحبم!الة!ل!ماثهدا

حز!اسي!خدامإينواللةوىالقانرانهـينلناقفىةيهاأ)ىالمساثلتوضبحرهخاصج

فيمامثكةأنهنأكمجد*؟؟4دِاقديه!.قن!عنداستخدام!لمجمقالادب

ه++-له!للِالإداةينوبيهاتداخلافاكجمهلالفمافىالىإسنادهاإيتصل

ئكلالمبدأهذاحددوتد.بعدقماباكفصليصبدرصاطلاف"ذاوقفصل

للنة%نرْتامعيمقءما5كل:قالصشهوزاتودإ!صْث"ي!ودىا،دثبواتح

القانرنفقأمالإسوكللافدجم!العهدفىمؤص،أبكنلموولق.اسنخداههجمب

.-يمةد،أقدللغةافىلهمثابهناك-ى؟لىكانلعمخدمهيبالاللضوىوا

لب،سااأتزفهـببو،يةالهبرل!-بةأداد!انمد؟"!مبببهفإيرأوأت

http://kotob.has.it



-86I-

-لاة؟تلجر-ءيملةتوا"".الهبرللفةانإن-ر.ءعهءبرابهبرىأ،د.بفى

ا،--رزداءا-ولاإطروء،اتما،تالاص)؟كأةوذلك،لل!ويةانلالمابتوصج

4!اساجماباتلاهِضونييناللغوءقالصيرينفإنا،نوءق.للفةالصسغ

ف!ون،-إناأبغافىءايماإ-ألاجاةإنمثكله!*متوأوحيما،ادنحايالبهض

خاصةث؟لةبآ-5اصألا1"-ذهفإلطاررعاوإ.(:عد:حومبناصصبحذأ5)

عوفى4حقا"ثكلاد-ثةةكأ11وهتالل!وىالنذفقيمل!"وص،با!فة

ء512ةالةوكطاد*اكَهذاو-ودلعدمالعالمفى-الجةاللغات
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الأوفيالبابورولإحغماأتاصععص

ثالية:ممب)ألامها!ناتبخق!ميمينصلنيراجع)1(

اللابدالد!وزفىجة.بمة!فدألاهبةا!اراث.شبنر.فىموص!(11

المربى-ا"لبدار.قماصعدعدالاسورصاجمةبكريمقرب

،67901!ث!هرة

7291هرفالفا.قيايلسلائياناربخ:(بهنورة)!يهزا.رشدى()ب

-الممادفداد.والإلانالهان:(فيور)-ق،اظافا)!(

7191دهرةله

9291الةاهرةمةالااالغاتبخممأر.(فير)ئبلا-سأ.ولفذموق(د)

ناحدهكلفىألاالمصريةأدكاباتفى،اسرائبل5اسم!ملكقلم-2

،(1222-!123)لمرنقاحلعظبملشيدطيهالمنثوشءهرلفتاحضب5وهو

قييرن،"لمالفلنطنجيينظرفىاصرافيبئووقدكان.العاقرصيماسابئ

.(9،13،91،!،3:ا،ولدابjم)

67؟+ء؟!د!!بر*ب؟؟ب؟،65!يبف!16؟!أ:حىل!02+ا*+لأ!بم)3!أ

د"ء+،.

ةاتر؟فىوكذلد،-:مبأ11الزث5!د-جم!دكناباتبهضفىأ،(

اممأ.أنباككركذلدوالجدير.خرحموأاكيئبينمقناحوراسمورد،الساهربين

.إ-سأالىهذاقىجعيمةقديةبوءوبزو5فىمماثرتوعد-صوناوولارح8؟راما

.،ساله)ءفىفىمأا5أةتارءقأ3مماأدربة"د،دت!وة

سفرفىوأردو5هاإبنهناكْئافشأأنيرونالباءئينبهض4ما)5(

r:11الا-حماح!ءديئ i - rv،ماال!لمدانبةاورالهاليماةبن!اروألى

حبثا،ولىالاية12صطحالافىوأددماهووإبئ،ابراهنج،مرطق"ارضى

(الهبر؟االفةضوءط-لطور13آأ
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جملةالمتصبرداقيريالأ.-راابضوا..وطنهبإعتارها!الى.انذ!ربر،

هاتوتد.(صائبا)8؟هل51او8ثيرْاله؟هو(لاإدمو1،طنو+"

.صاراقمقإلىكنعانالهثيرةتجركتئماورفىهارأن

ا!بازأبهيرحدالالاتعاعفىبدأمدألارامببنتأنيرانالمعروتهق61(

و"حارانهنطفةفىالى*ر)معينامشيطانولاكق،ق.م.كأسالحادـىالقرنمن

عضسفأقفرنإلىقى-ئقونافىذكرلمبردفالأرا-جما.بدثر"ذامقأندم

ات-طانيةبداأنفى،:لم!هناكشلينهفا،"ذاعلبناهأوهم.قعرابموالى

ادارفدافىة،ق،1-ووشع3)اقد!!ع!ورفىوةمتتداخاطقاادلكفى

.(..+2راى5و،ام2ر5!طة،للأوا)دبرأ-نبةراالمة

جع:را()7

د!ْورقىجمة-للقر2نالهغرافىاناريخ.الدينظفرصد.نادق(11

(-67-15691،لفمحاب)الربىالبعانبخة-القاسرعبدكنيمالثافىسد

الرابم.الة!ل-

ية،بروالهو"مبما!ا""ريةإيخا:(د!تور)بث!رعد.مرداعبد)ب(

91لأ7لقا.رة

لأ.-05صبزالاا!فاتناريخ.(دكور)ثلاسرالففونو-()

القكاتالاصباغمننوحإلىير-خكئعأن!طةأصلأنيرىقفيرهناك)8(

كفافى8"ي!ونوةذاك،اللونيةقرمزسبغةومما!صمواغمنت!رج

.(،،كنمانها،.،سادأهاالهبرإةا،مارفدافىة).اجماجمةلفئةصفة

ةاقىمافيها،?هـالمةهـاقاهبرثة1اللنةتاريخشهامةولا؟قعدةناك)9(

مذ.برمق.الما-ورةتدوينةبل،الؤرة-كفىالعبرلا"أ!فةحالاعل.!:

ألاهة:ثانرالر
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بنلايربدثبىن-رابةفى1868إمأ!صافهتم:هبنحقشأاد(

.رماب"لمئممإصعحملالهاصكل،سمارا34عل!نةثمسويثت+ل.للبت"ر

الةرنهبنالاولالنمففىوبررأم)2حاباصرا؟ليملوكعلاتماراتهص

ي!ة!رب!اكبالقاؤاببهااللغهأنهوالنةشهذامقنا3وافى(ق.آ.ا!ح

%؟تاوقد،الفوىالناهحيثتأوا،-نوبحيثمقسوأهالمقرالنةمق

كاتعلالنإئىوفيتمل.البرث-الغةأللغوىثطورمجثجمالافىمحيرأ

.وت،يل!رذلكلةْفىشانعة؟نتأ!ايدورلكن،المفرامبريةفىقىدلم

ألامبة.الممادرفىظاز

المنفثةفىالفدس.قبالقرب.ههـا،ماك!تثافهتم:"صلوحنقئى)ب(

قنأةضقعقنح!ىاسطرض!ةعلىديثتمل.هثيحونهر%.جرثنهرببنما

للدبنةالميا.كرصبلاطءقب!ودأملاثهرحزقماأثامفى،الن!ريئببنماقىط

المنرأ:،فىدلم!طات5لابصأالقثىويثظ.(2.:02!اقالوكاسفر)

..النةشفىواددو5ماف!متسهبلمولكن،نادرةنحرءعوولماو

تعحنث؟ن،ثوير.لفىا359عاماكث!افاغ:لاخإنررسانل()-

قءعبارةوهو.)قدسكربعشب،أ،ولاهمكلمصرقلاخإشحصق

وكةت،ا،جرعلمكمرقيص!طرهانةحوالىظاتحنرىرصالارعنربناحدى

هقى!بةقو"للت!ريبألابفةا،-هربالسنوأتفى6رهياالنيصرفى

الع!رىآاطايبروفمايوإشكانباسمشضالىموضعياهويابمدمكرىقاند

"ةراْديةAاا،صرةروح!ننةقوأسلوبها*صانلهنهوفة.لاحينى

وعؤهـءطاتعلتحتوىذلدمعولكنها.والملوكارم!أضارظصهوضفة

.المفرافىواوث!هرمحاانماممرثةتهـلآ
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يانهحزائاهمي!لبشبواصطةا809م4أكشاتئم:جمأزرلوع)د(

البهضو)ن؟ن،-كأبئء!سالآن-ىيثكحولم.فلسطينوطفىجازرفى

ريشنهلالمانر.الفرنمقا،جرالنمفافىسا؟نصرالىير-خءهؤأنيرى

-واالوج.يمةيلأديةالكنماالهروفلثبهأشمقرصوف،ا-طر.ثمايهءلمااالوح

!ةا!هوالمداكلبهضوفاك.المراتموايدلحدتدثزراوحصمبارأ

!ابةالثاخالاست!ندامث!يدلثمىوانكان،بمدمخللمنصهنابئأن

فدبم.!عصرذووفىالهامرفمابم

وتد،الفديم"-اىالادبفىأتالأبهداالمهقاوطريتاشارتتي(1)0

بعضوءلتوضحا،ضماورت.(1)289صريافىأثمرةرأسقاعضثنت

وظور،نا،كلاوبخرثاكل،العبريةالنةومثاكل،+"المترامشاكل

لشأنالمفرافىالغامكةارموزبضانفتالاضعارهذهضو.ومل.الاهدبة

يرد5الاضعادوأبطال،الالهةفمالم.نةالكطألسعوبساوتذبةيلبادة

واينهمزوجنهاشرا!اووأفىأ!،(الالهةرألى)ملىا:لثالمقرافىدكرلم

كأك!رهوبةالعبراالناعلىا،وطر!بةألحهوتا.كصوالالهةبحلوالإلا،هو!

.وأنعبيرات،طغوية!ررحيثهقاوالاصلوبحثهقسوا.،كبير

كثافاقل!ع!عبأف!مهادكانالاباتبهفىأتفحتا،وطريبةتوءوع!ء

.ا؟ضارمذ.

أاحمانط+أ؟+ا+أ8"6،د!6!!د:!ب++ثا6.+6؟بِر111(

.ء663*نيا

كا!اسد!ء،+ير56إ،1شا+ط!:+*3-!+أ)12(5

.+*طنب*نيالجي+:الكابمقدمةفىو-لذلد

20د6د"ء،ئياك!666؟؟!آ(!؟**؟*)13(+6!م!
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.500،1(4 SokoJow. .N: History of Zionism, vol.,11)p

15of!2!آre.علا*أ!ءه Persian. pmE:(15.Olmstead،أ) .A )T

57..book, ,0691 p

3 alo. .W Baron: A social and Religions History of the1(ي

V-.2.ذ .N .Y 05791 p315اوJaws, 2d ad

17()أ؟ار2000.ذ

يابفا5لبناؤهااو،لفماتججدثدة4لةالمشةافةفهحبرلا:ا،شمالغة()18

لطهخوبا.المفراالنةالطبههىلاستمرأراومماطبييمافقةصالغة5كابل،يلقرالغة

ألت؟،ا،ولااله!لةشةثىاروصوالجأةالهديثا!4يهنلمالمفرالغةظن

كانتلتد.يمةدالةأيونايةادوقاواباةفىالهديثلغةقلا3لمئروس"وفة

وا-طبالعصحمراهظآوقد.ا،دبيةالغة،الأو؟،يةالئهرةأا!غةما5المقرالغة

بهمطابفرضاوبانتأج،لم!-الذهيالإتاج!ر،العهسذلدفىالب!غة

ا-!حوفد.لجبالبنلاومنا،وذجأاصب-تنييم4!؟انقاو-ردواايما5

فىوالائدإهال!تبةكانوقد.مدأر-3فىالفلةذه5اءالافأنا.ءلواأضم

يرلهوسعوا-يمكاالكلالطاجلهذامعينبمفوه!ءسثبدونالمأخرةالعكور

بانارحانيككنولىكنة"-!ل!ي!كاال!رر"ذادا!لموأؤ!رهمثاءرهآ

وأ!لزنةعي؟ا-لئركانت،وا،نيماهالى!لنبةفؤلاءبالذقي-ق،الحديثلنة

،ءهيدة؟؟تثاطدلغةبأناككمق"سبرعق.انمالانأوأعكأباطة

ثا؟وما،8بخلم"ءررفخا!دتوا،الفابواوبصبىد،المةالأ!سبيعل

:تثْ-المةلىا-ءسفىالحديثلغةاساسأ،إذن.ى،اكناوفة.ذلك

غدلاوئن.الثاقادبهلعصرفىواطهإةادصابلنةوأصبحصو-طور!

.المةهـالنةفىمو-ودو5مااكبيروةوةوادلاسةابلاغعهَامررمقأالمشنتالنةفى
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بالبساطة،وشيئ،الل!سىعكرلهافىغية،هذال!افى،المنةاهذ.رناكن

لهاصوففى.ايوهيةاطياةلنغةللازهةإتألصفيهابا!مار-وأدة،اروثةوا

ومأشابهوالاقنصاد،و)وراعة،أة!:الجاةءالاتل!لدوجد-للاتاللفوى

اثأ.فةفىجدبدأمدلولاأ-ذصهالمَدال!لات.نوكنبر.ذلك

ك،?230،+7+بيا!إ6+،:بلإ!؟.6*!+ا++(1791

.2113!ر!0!،؟إ،د+6؟!؟ا*)02(

61لثاجم!66*!أ:؟6إ+!ير.؟7+7ب!-اب21(1

.454!"ء،له!7+بر+!!63كا+

ب؟"ثر،؟بى

المحكيمالثمضانهعل،؟6بلا8!طة،النلودحكلا.!س)22(

يمو!اش.ا.ولكن.بة!عبرفىفاالمه551ادكلمةاخذتوقد،"صقاسنعر1

فانكذك.ا!ذرأوا؟في:"والكحبحمعناهاوأنبةههسالكالةأنان!رح

+،الحىهوأملدكناء5رمعنا.ههسىتعبيو5(؟؟يي!!ز6ببر:اتمير

يصرنأقلهوتجزحرنالف!يرهذابرفكونالمحدنينالةهـبنانمقبالرغم

جماالهدينةالعبربةقث!بريد9والفل.،ثمفىأنهيةولطانهان5ممنا.

اد-بنبة.الثرجمهفىالواردافىالىأستنادأوذد،،أكأ!ف،مهق

ير.اتعبالهذ

-+6!كبماس66!؟د!++:++6+++ه231(6،فط

حب**+*؟ا+كا؟ب!ب؟"+س+؟-5+66وء-035++وأيرأ

كاا-3.12*لمُكاكاه!وا-*6؟13و+

ك*ء5!.،63بيابر6++!+ا:؟ك!هـ+3+6!!بم241(
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باصاوالكاا،-ضارج!ءوعهءل8ابركرةفا"الا-مثءللق:يفاإوكرأ)02(

3م4651بلابر8فىثولبكعةأل!الىَ:يسةبهاششااوقد.الفديملعهدباافىقة

فةد،ا؟ديداله!د5أما.المقدءةا،ضارةيمةفىوجعا!اضأكامقفىفت

اليهابثار2ء!لافدصثبعضاااصتغلقدو)نكان،وتجاهلهالاتنير

لدو!الا!صفابىذه55وإةما.روهيةفىاخ-يرفيبوعأمنالنارو2افىيكالم!بى

فىوضعتلان!ابل،شانهامقالإنلالالىلايرجعالتديمالمهدهنال!كتابات

الفديمد2اله"يهتتمالذىالعصرانهءلااْ"قالذىمنإاهنهتأ-رةفترة

...ب!.0253الت!يمايه!د+دويئمقالا"!ا.تمإثخما(ه!ا..-..ه!ق1002

قءبا.وغمالفديمالعهداسفارصمقف!أنهءقا،-ةاربهفىتمكنتومد

بوةقلمببنمافرضاكاتبه!هفى!ان!داذإل-فرثل،اله!ر"!اتحاوزها

وامغ.غير،بركرءفا*لهظمدلوللذلاقأصبح.قانوفيهذ)بئصيراخيموع

اللغةمقجاءتوال!لمة.م!:وهةاوسريةأوحموزفءل-كعاباتثدلف!و

ت!ؤل"زرأالىننصبيةرواكوت.،-رى،أو،اتناء،لهىوهىنانيةأيو

الها!أسفار"!شطرعثرونأربمةواظهر،سةرأسبعينهن!ربهاانهكام

،إوكرثنمااهقأطارئيأعدا"وتفأن.تالربا1ا+ردىوةتاقالناال!قرنفىو.يمقد

!م1+؟0113)عفعباانربىبروىو.اساللى؟،وسQفيفةهلموها3وررةنهوما

.+بمرءماا،ةرأ.4اقألاترالمالمفى.!ابلا،ءتاهماإليلإااليردقظل

اوبا؟!نبرأىئهغلما3ةإ4-ا)بمودءضالا؟تأ5موةفأؤيخفتابجمةتجاهرلمأا

والكعاةاقيا،سفار:ه.جديدمعنىعلبدلاالفظهذاوأع!خ،ا،بوكريفافى

المهقوهو،يةالب+"نر!زقمدونةى5إبماالنديمالعهدفىلانوحمد،ى

.الانعليهاثعفق

والاسفاراد!لضب"ومجةن!سءلتقربأثنها!ا،بو3رافا،نمحبونظرا
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إ-نج!بىوااثاقاحبىا)صؤةتمرباتصرخامق-!ثتيرثإ"،هـا)قديبمافىالوأردة

؟ازا.يرأضعاروز-وزأنابإمتهطومئلأ-اطيربوص،(يموديتروثاثأك

و!اباروخإصفرثلةوافيوهفىقاءو!ب،بااروامنىصلراتمثل

هذ.مقتعبأنافإن،وسلماث-ساخبنيسوعثلكخأبحكمةباتوكخا،ا)ر.

001وْا:اقاألقرنمقالغ!ترةقىايمودثاامقا:1،اي!ودى1التاريخف!مءللاةاجة

بينالاتصال-لقةث!كا!انها؟،ا،يلادىالاولااقرنفىا)قدس-قاتهـاب

ىة5ا،بوكرينماوأصفار.الجديدوالعيمالقدالم!داوا-ءجةوا)اب!ودبة

-الرإجالم!ني-لث!ابىالم!-اْثالْىلىالم!-الاول؟ت11ألاكنانجا

ءصتاشاث-لبالبمJ-قوس4فص-نبالطدارسفممتا*فات-شاي!ود-بيماتطو

إرم!لهابت-خبار-كابثةاكلاالرأقواكأجمةباا-ارلوا!س-استيرسفر

.مذىصىا،ة--)؟ن-حهـ4--يراخابنب!-في

*)31ر!ءَء+!+7ط*6!!:هـ!ل!-ط!بر!(26)

معابد-هناكت!قلم،تيطلينر.ش.الروفسرررأىرأى-سب)27(

الئاقالهب!لخرابئلوالهءهـ8هذاو-رلطاث.وْإ"ث!!سقيا!فاصطكنفى

.كناب.لصلأةب!معاوليشامدارصبهكأة؟نتالتىبدالمماأ-!مترة"!بفترة

43Judean-438.ر state. pp!،ا:The Rite and fall of

التوراةسجمةأءصأهناكالتله:دفىئيالواردالنرجمتينها-ننءراة!ا281(

ا،ولىالفخةفى.رجمة"ة"ذ.ءقاختانوفاك.ها،ورسدميةالتربهة"ذمى

الارلالن!فى-؟نترةد.فىئجا!زاه-و-دنيةللفاالأ-خةوفى،شجمةكاءاة

وهذا.يوناتان-بيدوباس!متعرفالانودبمن!ا"-نانانبا-متطأمعروفة

شبهة)أنهءلىةصرالذى(ىت.)وهىرجة4الخهسالاسمالىيرجعطأاط

ةالماجالرصذه5تريربدآوتد.(يروضايم)شجمةهـ!بدلا(إونأتان
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مدكة،!!0قى!4)،الفىطظ:ينةهداسميخ!ايرد،نهوذلكأخر-تترةفى

و-)حدى(صلهم)دصالنبىنجةا.وأمما(بتا-يأأكردق!!ينما!يةهوا42:9سفرالندث

عدإصاوها(13012)بدهاجرأههلهفهازو-التىاحمأيا!لتاءوأحماء.نهلا

الاءظمال!مقيوحانأد!اسمذ!ررردأترىفأحيةوعق،ونطيما

1ددعأ 1 : 2 r)081-135)و.م.للعافىالقوفيبدامةفىحماكى!.

.ببع+!ا!؟!كا7و!ء،36لوئبا!+؟+ا؟:.!*)"2(!يرلحهـ.

لاند"ء-ملمالدنبن(اببةيكورإدالحفا)،اعمورة511ا!رحأصل3(10

بمردطئكةذو،(!خةساءبم)،بتمسور5"والكلةانأعل"قولونءنكفأ

سا،ها-ور5طةو!اهقوه:ادُ.،سر"الهبرىالفهل"والكلمةمصدر

05أعر*العبرىالفهلالكا!مةأصليمونوبذك،(الماوثاتبالفعحةهيمإ

لنذكر.لةبالفراهة!:ءلامات!ارأوجمعبمهى

،أياه*ًو-6!!رنج!+76!+:+"*!3+6(1)

،اطد-كرر:يهىالذى6ابرنبا:لالفه5!ءمث!نا،أملكامة)32(

-فر)،الثريعةمقدخة615++ول6"نيا!ةالاصطلاحعا.هنار.ن

،+ب!ب:الفها!هنالمقصودادقجاهاكلعلاهذاوصق.(17:18ئنللار

يمة:أقداكهوببينضأنهةاف؟نتا!ماربقةوهكا،اكممرارطرلِىَعقغلماى

+!ن!يرئةلمةهـااالصررةت!هـتوقد.يىن.لروماIثبودطنأضوال،الهنردرالصيفيىن

الاصمالاحاتشخاْممار(ظمصالةون)+3نصوو)ا!(يجولاأكون)

يمالداله،دفىنسدالةحوهذاوءلى.+7لع+-++بر6-76+ا!

+!+اول،(01:اتكإ7إ+ارر،(22:11)اشيا+لمبراوو
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يهالعبرلاجزأءوا،الت،ادفاءاجقا!تبت،المثةاإلة!و.(95:32+بى)

وانوسفت!اةوالمدراشمم،وا،ورضلإىبلابا،النلمودفيمق

52.*061 grammer, p!33)لأ Kimbi's )H

وردتولعكن!ا،المفرافىمياتستذكرماوردالماسررةصب)34(

عصهه،ثراحدىبالفل

.!هلإلجي7.لمأي!ًس:+6؟+166.+.+)35(جفأ.-ل!ل!أ

!كاثا.ثىَلميادر!ءءىبرا.؟+بر،جمف
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الثالى:بالبااتءراجعوصا*حظ

!3!3!ه!فب،"*،ئ!،3+6+؟+ا+:6ت+016.)1(ل!آلبأ

كا.ك!.2

نفأيه.ومهته-با-يون"بنهوصى.بهتور()اسرا،لمل.-ولص-ون)2(

عن:-rص-3691،أقاهرة-والنثرويلأسجمةأناليفلحنةمطبعة

محر28-1861-1،8018لبدني-طغالمفرىلاحمدبنأولبلةح

4،1.

ءلأ.33،1ظممهسطهح.اباتجوت؟لدأنءه"م:3ءنا،المر-خ.فيس)2(

.53ص

24.213&..obs: Sources of Spanish Jewish History. p!بJa()لمه

.4ص،ا&ابقالمرجع.بلاصرا.سونولفة)5(

نجيالا!+؟و"ء291؟ء+)6+ةول+6"!3(6)

591-291صالمرءخ.؟فس)7(

و!بم)237،.لةافى،أ،ءَ"-ا،لداسفىأي!ود:ر4.دغبدا،-عد.د)8(

،22-21ص-0791-الفاهرة-العربىنبأل!لار

نه82مفدفى،ميمونبئ4موثاماءهـررا،كلبرنبن1يهرداةرالهق)9(

،ل!ظاءلاء،إقادا-ظ!المر:ليفز.!ومىءكا)،الةلوبجبوا،6سجمه

.(92ص،العاثريهمل

بر!هفى!،3،بننإ.،!إ؟؟+،؟8؟برأ؟8!!:*فىأ2،ب.؟+)01(!

،-.-"31َو!مصى52؟)

http://kotob.has.it



-402-

(1)iو.و-ودمديمةة،لةكلناه:وروقبان!ابةأء،ءسنخرأجعادة

وراله!فىجدأم!زسةالعادةهذهوقد؟دت.اقرأالغةوفىا،؟ثيةالمغةفى

ء"تببمط!!ول؟وزنومئ؟فىللِمثب،وزنمقو-صت!نرج+الوسبما!

-،مئناجا:+7للبرأ*؟،خلافأ:+27ْ؟بم+؟:ا!مة،اسنوعأأهق؟-سرر

!يم:+لألم؟5؟!ب،سرأول6؟7؟+بااماتسد:+ألملير،"7ل!

والصخ5وصها4تظة:+أ++!ددبر؟،ت!ون:-61+؟؟،-عاح

دانبالافىفق!)المقرافىظلةؤببريِ؟س:وزنمقخإكهذأمق!إا

ولنسن!ا"ا!ناافىالاعالاقءلدةهو!،،وغثِر(6:16فىراوفى,23:!أ

اطدثة.المبريةفىألاتهمال4تشا

*أووو*ء،+3برئ!+6؟+اثى:يم!!؟-6دا3لإ6+(لهـ12

ومد.،ءلاوالذراتأرمبساءلما!رودلهود؟ضحببمأمد،الاضسنضاز()13

ابأءس(0103ثكليئؤ!ثعوبجدثلفىالفديمالمهدفىالإعمورد

برةوردوتد.لأنرين2رأممثالفىاأقوتوجرهاريفتخو-اصةجومر

يرلدءلل-!وافياز،-ماقأراراتمملكةيدسالذى،ارميابوأ-ءلةاخرى

ق)بوثرربدوقد.ابىميامنطقةفىبلدأ!از؟شااأن!وحقيقة.بابل

،الص!رى2باكربفىا،ماكقبهضما!هوهونيابإس!يهنماز)(م71افرنه

لوجمةا،تمهالناحبةهقضصكةصلةوأثكنازاس!فياأ،حماهإبن"مهلةولكن

فى)مجنازاقاهةم!نعقإضدةا-كايا،5تكااتماالاماكقان؟

واضأرزاا،جمنأذبمب!الرإطصاولراأ،!يرةا،جالوفى.القديمالعهد

وءني،/يئءإا--أثامفى6ثضر(يةرأ،ث،الكتاباتقررد)؟اإوحارالذين

أط)!،فلباالة"قجمماعةصاة!ما،جوزاأنببدوو.افيبناخا،ش

الاخرصالإ-مه.-اودحش،السيذيما-ك!(دوت)هير؟اليوناقال!-بعاممم
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صهنة،هوآنجاوءذا.ا-كنازئاصبرالنرنلاثتس"بموذاأ5همذارول

إيمود،ا.شكهازيه!"صنةتجاههناقوه،تاألماالىلالإ-رأ.ا،:بفىتلعب

.،ترىاالبلادفىان!ابهمومقالمافىكلقأكلالذينوإ!ود،فىألما؟!اظهواالذين

.1،افىاءلماالإ-مهذاةيهااطاق،!الكقرةدآ:ق.ارفيمخديد؟؟نبةأع!هوو.!

احقو،اقرألما،أزاضكتبو+و.هـأإينإطونبر(ا:01ثوما)العأودوفى

-وريا.فربش!الفىااكا-دما.بم!ءو5:اداة،.ا

وكل!(نايخااءند)Scandzoالإصمهةاافىتدبمونانهلأقيوهق

وأ؟س!ازاسمبينوإطافدرةق.المافيةقباللظد+رإسصهرومعروف.و

.بربىسبإبنالها-ةلد!لروفى؟)ا!لانيقالمل!قفى"صادسافرنفى03ء!ه؟5

راشكنازاسمإيناكخابهفاتج!ءقالإ-م!هذأذْان،اع!فادكذلدرهلاك

أ+ة-هـا؟"ا؟طالىءُإببن1،55)تالكهيرارلثألمامفىالذءتكانرا،"-و.يم-ا!"

فر؟ك.لمملع!2فى

الدةنيةءدأتفىالماا-فارديموا،مخنازاب!قتإل!ا3!ير+.لل!بىقأ.ننوه:اك

01صشب،-رالي!يىاثهوثىوربىدو-ت؟روربىءا!لىاير-بااط:اةطابم4قو

الىت)فا،وأتأفرما55-أهنم،،،روخنه"%ولحا5ب،فيأبمملى،ولهاأظ

اطأفصالةولهـاوقيأز،ثكاةارءاه.يو-ت؟ر.أةوالءرلا.اط،1..ضاثارما.كل

القرنوهظ.؟رويوسفافىقوعارواالفارديمجإْهئم"رمابهنماقانط

هذامقابل!فى،ذهوردبةألالفارديماجمةات،ْفصاعدا)قريهأعشسألاج

.مالاءجمهتادث.برأهتزا-

زادترو-باق"!ودتدالإتطهادأتتجأهير،مرءص!انا،ة-نضايةرفى

بهودببنالهاصمةالاغيةتثكلأ،شكنازبةأيموديةجعلمماالاضكنمازيم،لمجر-
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الاهربهبةهالمندةراولاياتهااةإو-نوبوا-شأبا،)،وروببةالبلدان

وابطالماهانربباثهألفىالااغاليه5لئةفارأ)أب!ودبةمحاهظولم.وفلطبن

.1151فى(فلطيخامدافما)الاوصطالثرقوبلدان

مق!وعبز09الىال!ايةابئ!االحربقبلالاضكنارمددـالب!ودوصلوقد

المالم.فىالبمود

رفىمحَلفة!ورقتفةرال!نارديمالاضكغازبينالعلافاتوقد؟شه

الماحثةلفار!رافرشتوةرلأو!هولنط.!افةننافبةءالات

الهدسوفىبرردوطالفةفىعلهنااثطرتافال،!نالبهمبخلإضماآأزيُمص!ل!،

إينوبينهماناقضاتوظررت،17،18الفرنفىالامعكىنازبمء!اتب!إ-

دهمفىج!؟المفارديآسا!مآأ9الفرانبدايةوفى.تممادية!لاسبابمأالفاردث

الطاننةتديذاجىلهن!سيههاللطاتهقضربمعلىالحصولأحلمن

لابمودئةالهالهباةدنظبممورةاطلاتهذاهبزوتد.أفدسفىالاشكنازية

و!اعامه!سفاردم!اضابه)الكبرىالهاخامبةتركببصورةونطاصأنبلفى

-.(بمللإض!ناؤ

(،7 ) O!دهفى+له!-6،1!!+،+،؟برير؟+؟+،كأط!*بم+ل!ل

.،.،+.َكالأ5وو!لد-62في؟اَو51

.الميلادىعنرا،اليا!رنفىيتسحاكشلومربئربىا!الب)15(

-6ليآيو.!؟66؟8+ب!ب؟++*بر6ربرث!،،؟!)16(
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أمظ-ا؟ااابا)5صظاتوهصوإ*أجععس

*702َ2وهد"ً،6دِل!نجيا+6موو+:!ب!ل!.+م+6"ء(1)

.س71!ىلبر++!.7يمحا+يلأ!+ط!برأ:5.+ب!+ل!21!

عر:)كاسعالرنية(ا:-قاودىاليماكمايمظام)3(

:لهدرا(1)

ق-مناكبارأاطفالهميرصلوقعرالأسعالقرن13؟-كأالهود؟ن

أ،طفالأقى"وة(ا،صلي؟!عئد،الكناب،فاب!ماوهواطهدرالىالرابعة

،واكلىودةاكورا.فا-ز.صا-لءلىيدر-ونثمبةوالكأالقرا."بادىه

؟أخلنيثوهون)ءااةتادتيبأدكناهذ.فىإسبالدريفومها؟نابأوغأ

يمود؟نالذىأفظامفإنولذد،اكوإي!إت3الةمقلغايةضبتتوىغل

إصد.،عليهثمتأدمأ؟تالىبالإصافةمنانحةلولىْالصماطفظنظامو5،اطيدر"

ال!ا-ببهـذ.و؟نت.والعنبفالقأصى"ةسبظا.!هق(يفالعروء-اعد.

ة*ء174أ2-ابالماءاأأرضت-!لى.ومظالةتية!زةعقعبارةأ،حياناغلبفى

ه!!الأإ)-تهمبىالىولاثذ!ونصبا-أ-هةالساالعاعةفذا،طفالة!اجماسوكان

ت!وينملا،ؤفىةالشضصمةصسبدتاكانت4ضخصأنهذاومهقالغروب-لرله

ام.ثرر!يته!يقضى؟نالماةا!لانظرأعديدةلاجالأليمودا،ساةالضخصية

))توير?سبدايةخايمودحرصا،سبابولهذه.والديهخيةةىمماكان

2-ربأ-دوبو)-تيدالهئعليمىاالهظامهذايرتةءلا،صشالمأمقاقرنفىأديهود

باكا.بدأواحبةالممايمفىثةاطداهبوالاسااداصرةالحيأةمعإ-ضاما+!ر

ثةاطد))ب"لميمظماجةءلىسارواثم5(تطورة)كتاتيب،مِتوكانيميمحدر،

."اتوالجاهالمدأرصروعو،العالمفى
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.كللراشإفي)ب(

؟د!فهأفاا،رحملة.طوفى.،،أنحَيى،"و،1،دأرس5يةلعربابه!و

الشخميمج!ودهلس؟مدال!البلحشاكانالدييةا!دوم!تههـءلىةيهاالدراصة

الدين.غةاأ-دأصراتفتالتحم!بلفى

اليمالديفا.(ء)

المر!ثههذهوفى،إالهوديةا،كاد؟بئهأو8المالمىالد-ىإلمعهدبهى

الدين.أمورفىدراصتهلويرتع،دى؟أليمالفقهأموردرصالطالبكان

منط"نفةعقديةيأسعولال!يمونوهافىثعغالدراسة.--ذهن!اث-ر،(

يه.ايمودا؟ف1اخاا!

لععدثأنسورةةلى5؟.دبئحرصمدىعنقيح!أقالنوأثرءق(()

خادمةلإعلاهمس!عدانيخهذكرفىالصضهاء،نألثرأده،بانعبريةهـير!!لى

لمول!نه،(ككرىأء-.ءتبهز04أى).رأ):فىة-ن!25اءبرثْاف!دث

الخادمة.ثعذهل5*ئر

!5(+i30ور-بر * j3+برنجهلأ++!3-جعد-

ةفا"برى41تإآ،ءإ.وا--يفأكلاصا1ءشه"ةالاحا!ةيم+)6(؟نث

.والمايطاق،يفاردىالة!!:نا4الةطرقءدةدبربةبةا)ةهةادُالةرس؟ن

ه!!-لا!لوءق.وءيرهاوالييئ،والفارصى،،وكرافىوا،والبولتدى

0918،المةءىخاب"تأ-إسبم11!"خالةطت 1+O،لجعيةفرعبمثابةوكأن

ا؟ت!لاصةدرا.1،9188يمودأبنيم)!اأقالراف--()اللغة،برورافاط"

8ون!ر.دت"نأ-إصأيدنم،؟ةاتاطجه.-إبئلجهواخ11-!نكلاط!

الم!طلطت.+4-وءررتةءا5لا!:الذ.دوهو،4091ءام(لاشىاخا*1)
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.الجدي!ْويلكلماترالنمبواتالمصطلح!توخاتأ-!!ةالماقوطر!ة

،!اعد.-أطسبمهقالمقرافى،+برأ"!:.كلمةوردت)7(

:ة"نوانلاةمبد-فىيدابالممنى؟دااسن!خدها!ورررنلتب!وداولكن

د!يمةالاجنبىالممنىبخألير،كهرنبئبرت"

،335-فى*ءلمح!6+أ؟!؟6إ،؟ول:*،6.73وأ؟؟اله!81(

ز6اكبللىلاط6"؟سفىأ6لح!نه:لا-لا6يط؟66ل!.6)9(برلج!ب

.51لد*ً

ألإ!6"ول،ب!ه!!.لإ+لبم-+*؟65ئثابر5؟)01(ئبا+ا+*؟؟ذط،1:

2--27701؟هـ)ي!بيم V)،ً،كا!"و

6791!اةاكالإصاباتندبر.1()1 ISفيالبهودهقجمز71؟ن

بهودى2ر691.ر..فيوكه.للاصالاأساسبةبهلفةيبهراإسف.دنسأنياطا

11واعالمبا!خدجاكمكارسةبن!بعوذ%09كاذا969طآاصافيلفىق

عفأوكرأرنالمنولطفىاضىلفاتثرنا5تحدظدرايربنأن!ءنابالرءم!،بريةله

ابرية.غيراترىلجنات

يم!نهرنا-هـانيلقامأ.ثممقبارءما،دبا.الإصرائياينبهفىوهازال

8:ماودالان.و:بة)ةنةئانباء:لثايةالإصراةبةل!فا.المبربةىبربلعاتافاجم

الإءابزبةاايم:ب679عامدفا!ا!الباووزبراسرانبلخار-بئورزيرهـه:وفى

ل!طرلةتر-نيا-هـافىءاشواكىةراقىكاه!!قبرو؟سمالاديبوا

أ،ع!ابئ.ئننهبا،لمابة!طنبظل

(؟ءبر".النة!ىوخهاولور-41م)
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وا!راقا!قه!ودضاعة!إمفةصبىأعلهقالذيئالب!وديلجأ121(

ملىقدر!ممق!اونمدبريةالنةالأضكأزىأنماقالأفريقيارايرأنوكالا

الب!موالا؟!ماهالنربرودقال!صحفىهنهمرنجةوذك،أسبحالنطقفطفها

الإصافي.المجىء-،وةبخرنون!مل!

.215ر!:+ا؟ه+لأ3ا()

ابراهامظموصاحتوىبإ،،!0008المقرأفىالعبريةدأتالمزدءد

الىاد!اولنم،ركلعبيرءلمةارأ8ة7إبنهاش!طمة27ر026.لثوئاناتبن

الهبربة.الفةاحيعاههراحلءبرالنة

؟أاث!-ر،1،*فىبني!-؟برب++أ!++:*ببر."؟؟1(1!ا)

92-صكرًءكا(لم-51اَو77).؟!ؤِ"

9120و-هـأك"،+لمحىحِصن!!+-6!ابى9+،4بخ!65-(51)

.6!3نجيا66مء06+ب!.-++1(1اله،

+فىولو،7،د!مبر+في+،+ل!+5؟:+دِ؟؟3*3مه+!!مول(1)7

05،َ.1/57ولءكبر(ا!ث-15-77؟اؤ

ه،++ا!+56.1*أأ)9

20واد*َة)02(+6؟-م+

.ئيا!ص+66+؟م!داة)21(إ؟ب+.!ثب-

هئباكر!+6+؟5+ا:-)3+.!م؟نر!+)22(لإ!م

ئياكص!6+ألمول+:-*بير.؟3:+6)23(

8++-فى-بيا+6*3؟-*؟!؟!!6ييِ+ل!يم!ع2()،

.+،آ667بر6كلح!)25(

؟ح!!:دِ،6+،عحتيي!!يلح!7!6++6؟ب:++في-5؟أنط261(ء

فىثا.لَمر-لاء(ا!51َ-و)+7)
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Hebre،(0:،05!ا!!اس!كى!!!هأ William.Chomsky)

أه؟أdelphia,05791.ه8م!و

.+!نجيابى6+؟م6:+*،،ثس!؟1.نط،)28

.+بر!نجيا،+؟م؟:*مسب.إْ؟؟!)92(

-038.373اللأ!،+!ط6د5ب!3؟،:،ء++)م؟؟ب.لا؟يرْ.()3

..بصهـ+نجبا6+.+ا"+:66نطبر؟-.يخببمالم)31(

)+(33 + ins!6.+كي

+!67+6+7مم!)33(
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هجث11جعاعص

:4-يرالر-،ا-اا:أولا

ية7بمدإو،&ربال!سابينمن:(لمصبخاوهيمةست.اطازن-ا

ة6291-إبروت-لهباةا

والمفابيمالمدطلطتموصو!:(د!تور)الوهابيد.ادهـى-2

-الاهرام-والباصبةالاصزانبجبةادراطت-عي!ز-المهعرْ

.7591-القاهرة

7291قاهرة-&هـباقا،دتداريخ:(الاكاوو.)زا!.رثدى-3

-الممارفدأر-والإاصالةا!صان:()الايخورحن.اظافا-،

.7191-الماهرة

)ففافيةللكنبة-الافدْلىفىالي!ود:(الا-لتوو)مجرعد.ابريىءبد-5

.0791-الناهرة-ب!وال؟يبثار-372

صس:-بربة.والهو،+اه!االعرقيبن5:(الدكلور)بص!كل.ابريىدء-6

15-779الةاهر--رأفت-ء:د

لصعداد!ثورفىجمة.أفدجمةألتامهةا!ارات:سبن!بو.مو-كاق-7

نجهال!مار-عدالفعاصعدادمممررالاصتاذجمةعيابمر-يهقوب

،.6791-فاهرة.ولتسالطباعة!ربى

A-:-!رءعةفاتةءيا،-نمب:بنصى..:(د!ور)ا-هـا:لي.قوا

51-فاهرة-والنثعروالتر--انألتلحنةمطبمة- Art

!اهرة.بةيداتاالفاأريخ:(دكرر!نبلىا-هـا"ولةضموق-9
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الإفلبزبة:اهـابما:لابأ

.Chom.ky.1)أ!3- WHiam-: Eebrew, the Eternallaugaage)
7591.ladelphia

,Hebrewgrammer. Se.cond Edition!2):ه.!!!55،م .EKaatzech)

1!5n5ة dn04Exfمأ or

80.of Spanish JewishHistory30!لك؟:(3Jacobs)

5.Hebrew grimmerطن!:ءشةDa)4(!أ؟!نج.

(5 Olmstead. .A T : History of Persian Empire-phoenii)

.091,Book

(6 Salo. .W Baron : A social and Religions History ofthe)
5791..Jaws,2!d, vol .V .NY

7)هstoryofzionism.،51.أ) Sokolov. N : )H

8( Unger. Merrill. F : Unger'e-' Bible Dictionary,Moody)

6591..press,Chicago, Twelfth printing
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ية:!مبرجعالمرا:قما

ول+6!إيخ!،6ب66!ي؟11ورله!+ت؟ً+ب؟5أثيا6نط-أب2(1)

.(772أ!!ل!ا!يما66ول،+فى!-؟*-لم

،جم!رر*إ56؟ير+1،1،لفاجمبما6-+ير:مباهـ7.؟-يرج!ب(2)

هكاوا4،*!ب-يممفىول

؟667؟؟"+وب336،6لناثأ؟لح!ءنط.+ث!ث!ن!**3،(3)
.!،-،؟*.:..+:؟.ة-

+اكا!+هـ7-*بلح!س6+6!م5++أ**

3ء*!؟+أألنالح!66.،*!لم؟أأنط،:6يبم!ي!.+!+-15(14

+؟!بعب167نط؟لحغأآ!لحةة.؟+*!لجمبم!*7+6+-+أجت(.)

.المد!ان!ا!اِ،ى*+أ،له!؟از+46!6!ء؟،ن!ا+7؟؟إ+ك؟*ث!ا

17ء،لالأ6"5لإ+لأيب،ا76لرإرو6ل!+ة.نثا38،(-ا-++76+)6

8واكاه!-*6؟3إ"أ،+6!ب*؟؟؟؟ولس؟ربس6++؟؟كايم*كي

تا،؟يما4**حت)ط؟ئرليأبه!ص!+56؟6+:*،.+.ألطألمأ-أجت(17

.اكاو.9*3ب+له!-به!،ء+،؟في!ير*+6،!أ!؟++رر*4بمه

.7إ+!نبا16؟لنام+6؟بم:؟؟!بكع8+8ا++ير)

لمن!أ.لم6)9(-ْ+6-!+؟+ة

01-ن!أ؟فى3:.؟ب!د)01(+31"!ج+

،*5بأ؟*،36)11(+،+كم
*+دا؟!+.*.هـ3،يرلحهـ

،+ثب37؟

؟7ابر7+سيِس؟!جب+7.ب+بهـجص؟،7

لم*و72-!؟ءِل!ا+6-

*+ك!.وويم!
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هع+؟برىع5كهعبرi+،لأأ،برطع+.طعأول؟:م؟بر-25؟ىعىع(21)

.اه!668-هـ!ب--!يب+.مَ!يياي!أ!ب*

إ"+!33+6!لا!س،+؟؟بي؟؟-بدب:؟مبرد.إ=ألم(113!

-كاوأ2+3،9مإ-س!دَ+مي!ا؟ب*أفي

+لإ)؟؟9،+-بالبألح!نجيا+6؟ه++؟+6*ة+أ.65.+يرنج)3الج!(!في31

.ا؟كاثى.-3ولجم!انما+6يه،!6!ا3!؟!!؟؟ل!!مس*لإ-أ+

001
"ب*له!بمء6َ؟!!إ؟؟+؟7م؟،!الم:3ءأ*يىلملإب")--!بم!!.ا؟َ

.للأ!لآا

أ+طعلمح!كاىعفع++"،ىع؟*++لمحهـطع5؟؟"ير:6-5ج!؟.هعلح!اإ.أ!1
ة6

كا."ًكء(د-19ْ779َ)"+جكلب!؟-!يملح!

،6،برفلا!يفى؟-وللأك13أملئا:ثحر.ررِا+أة+.6ور*؟+،اإ!

لإِ-ب6+،قيلأكى.ي!9!؟+؟"بقي+،؟برب-6بيزول

-791+جى*هـلميرلح!َ،لج!،6ً.لإ!بم-.ييي؟3!ه

للعاوف.!راس

.اكاا5،+6+*!لص5؟.،ببحي6+؟6+-،6ج!طبر؟لإ+ل!(1)

*7+*؟++هعبم)2(7هع6+،++اهعأ.+طع-،طعى

.لاتلمقاا

،+.رعطعفيمطعصع+في+؟+طعوطهع++ة+طع؟؟+طع-،5،*ثطهع(1)

.15/*ًوء/5-!كا-/؟77ل!!؟يى*8ر

ل!؟+*!جت*+لأد،+"؟بحمب:د3؟؟*.+نجباإبهص-َا!ت(2)

لا*?35.كامز-كاىصعلمكاهعا!**طعىِ؟وربىع+!أ

ىعهـ
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ئيابب+،1.6+برب؟+س6+++ب:+)3(؟؟+**برب

هيد-ثا5صولء،7/َه1917َ)"*8د؟ورهـ"ا51بر

7ء.ايحيححءس-؟،لح؟هـحلحةيب7ثلي؟++:+.؟3!لع(،أ

كاهوكاصكل؟-فى-1.و77،""ئباو++*رِله!5،نمبص

،+لممطصِ"!برب+تج!ايرسئبا!برس8؟!صب+هـ:لىِ+أ+.++ب(15

.5"ًو-لمال.--او78"،و+ئيا"+-رِلح!15أسلبص

األ!سولا-7،+بر6لبِملم+هـ!7+-أ؟في:++بر.ث!؟أن!ا(6)

.5يه"لدكا!/-/ء-/723+هـح!يي"

ثر7بِ!ه*++7إ-حمفدِلمو+ل!كاو116لناير؟5+(ئيايم)7

لد"ءث!*حبم2يحا-ه/-77-وا؟!مة*":!ى+،1!صكلسبصب؟حح7
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ب!اكض1تيامحتو

:الندمودتدويئءىبدأيات!اهفدالعبريةالغة:الأولىالباب

يمة:الفدالعبربةواالنةالابةالنات:الاولالفصل

مبةألاالنات-ا

.."برى"ألاسمأعجم-2

."اصرايلهو"عرى"سفرق-3

ومدرلها.،عركل،م!مبة-4

!بربة:الفةإتبدا:النافىالفمل

وفه.المبر!للدبراى,9ا؟سل-ا

البراز.للظفىالكتا!هعل-2

ية.العبر!الارأهةيرلأ-،

.الثاقالهبكلقرةفىظطينفىالاهـاهيةاللغة-4

.إلثأقاله!لترأببمدالعبربةاللفأ-.

:المفراعبر؟لا،ترىألاناتلأثير:النالثالةمل

قديةهالمصريةستأ-ا

ا،كد!ة.ئرتا-3

ببة.روا2الهضو!لناتتأثير-،

ال!فحة

أ!

!أ

14

3ج

6101

ا!

25

27

92

ri

يم03
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النية

أفديم:الإءهـافيالارب:ارابمالفصل

.(اثعرأ)الندبمالع!داضار-ا

.المنرافىاجم-2

.الماسورةوام!ابالكنبة-مم

:.المثنالغة:المامسمل

.(اثغاالنةاعاه-اكئأعلالآرامية!رنأ)مفدمة-ا

اثنا.لنةضصا:مى-2ْ

ائناهولنةالمنرالنةبينالفرق-3

اثنا.لنةهلا،-نال!ةالناتكلأثير-4

)الاورفيمما.والنلعمغدنىبرلاألاايتلودين-5

:(الاندد!ادهساارسماىالعمورفىبةالعبرادلنة:الافىا:أبا

ألانداس:البرا-فىمتانةا،وليتصل

ا-عقدمة.

.الرسما!لهمررفىاالفولآأتالمتعدمصا،ر-2

اعداضل.مقلهبرمةاللغأسء-3

اللادبنر:ولفةبئىالععدلغة:نافىالفصل

.المبدإشيته-ا

ء*دضلة-3

ro

36

93

47

94

95

63

67

72

VI

97

8*
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و!ممانمما:إطدنأ)1!برلمالغة:اثاءااالعاب

:،اغبراللغةو-،وداحبا.الاننفالقرة:أ،ولطأطال!!

.العبر!اللغةيخثارفىالالإذةةترة-ا

.اي!ودبئينرالعه-2

.-المبرالمغةااءا-فىأف؟لىةدور-3

ية.العبرراللقةبروجالصمالادب-8

فكطين.فىيةالمبراحياءظروف-5

اطدنة:بأالبراللغةتصأنص:أثافىالنصل

ا-هفدمة:

بث.-دء!نةبةالعبراللنة-3

-7:اطدينةيةالحبراللفة!وصبعأص-3

رعبرفتها3الاعنةتالتمقلكلماتاضارة(1)

ءِ
اروسية.اللنةثرة-ا

؟.!ج.المربهْاللغة!ألمر-2

اددبش.لنةنأةس-3

g-يةفي!ايزلإاالنة!زكلأ

النرجمة.طربقءناالاضماربأب(

نة.المقارطراقءقاللغةفىانوصع)!(

الهدنة:العبربةاللفةضانص:النالثأقصل

لنرفى.الاصالطابمذاتلحروفاظقفىالنهاون-ا

المفحة

39

89

-!201

112

lir

6)ائر

-.ا137خ،.ة

ء012

"127

8-12

0tr
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رفقيلأ.الخبفةلثدةظقاماك-2

والراحى.دواببى-3

الفعل.أوزانمناختقةأا،صا.-4

ية.الفالاسعقاعات-5

ا،جئية.الاعولشالعبرنة-6

ا،رروبى.،لطابمالمبريةلاعماتءخ-7

ومبعبلى.الكلماتفيد-8

الحاصة.ا،وزان-9

.8تبرها"صوتأضخداا-01

بخقاأداآاسنت-11

.بدةبعورفىالموعولاداةاصعندام-12

.اللت:ىآالاضندافىالمحطفبةعدم-13

فدبمة.للكلماتحدبدةمدولاتاعلاء-14

المحاطمأهباس-01

اسرافي:فىالبرىالنطق:ارابملشل

مقدعة.-"

؟-فىبر!ةفىلنطق4الاصاالمثاكل-2

الإفلإلى.أكطق(11

.اقAllطقعئ(اعب

.أبرلندى+طق)ص(

.ارو-!!طق(د).

ضحة

1013

Irl

137

138

143

145

1247

914

153

for

lot

156

toy

161

162

165

M

168

طلاا.
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(A)الهنغارىالنماق.

م.الهامةببةالإءساْ!طقبنة.رط(و4

المبربا.االفة؟طقءلماالثرمبةأ)طواففأنجر()ز

.الةطظ.طرلَىاخلافشغنا(ح)

؟!بء"الكل?براللرمه!5و5ما-3

وءلاحمظاتجع14

:ثالب!مياجع

ب!ة.العرالمراجع:ارلا

..بةعالإفلبزاالمر:،يرأ

.."!عبرةحمعاالمر:لنأنا

الكابياتشد

مممة!زة

017-

0017

172

ملاا

0174

391

32(

2(4

انم5

ام!9
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